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مناظرة انتداب الدفعة األربعون ()40
المترشحون التونسيون

 06نوفمبر 2021

التسجيالت:من  01سبتمبر الى  31أكتوبر 2021

يقترح المعهد تكوينا من الدرجة الثالثة المتخصصة في المالية العمومية لمدة سنتين يتم
بعد نهايته توجيه المتخرجين إلى مناصب عملهم وفقا الحتياجات مصالح الوزارة المكلفة
بالمالية.

شروط الترشح:
 -1المتحصلون على الشهادة الوطنية للماجستير على األقل في العلوم ذات الصبغة
االقتصادية والتصرف أو في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية أو المتحصلون
على الشهادة الوطنية لمهندس في اإلحصاء وتحليل المعلومات أو الشهادة الوطنية
لمهندس في اإلعالمية كما تم تعريفها بالنصوص القانونية الجاري العمل بها أو الشهائد
المعادلة لها.
 -2البالغون من العمر  28سنة على األكثر في  01جانفي من سنة فتح المناظرة .أما
بالنسبة للمترشحين الذين سبق لهم العمل بالوظيفة العمومية ال يجب أن يتجاوز سنهم
 35سنة بتاريخ  01جانفي من سنة فتح المناظرة.

تكوين الملف وإجراءات التسجيل المطلوبة:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

طلب ترشح بخط اليد.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية.
مضمون والدة حديث.
اربعة ( )4صور شمسية.
حوالة بريدية بقيمة  37دينار تونسي محررة باسم معهد تمويل التنمية :ح ج ب
رقم  1740/38تونس.
استمارة معلومات بيداغوجية (موجودة على الموقع االلكتروني للمعهد).

يتم التسجيل كالتالي
 .1ملئ االستمارة الموجودة على موقع المعهد بعناية ( التسجيل عبر البوابة).
( )www.iedf-dz.comوذلك في أجل ال يتعدى تاريخ .2021/10/31

✓ االختبار الكتابي يتم من خالله التعرف على قدرة المترشح
في تحكمه في المفاهيم واألدوات التي تمكنه من بناء تحاليل منطقية
ومتناسقة.
✓ يختبر المترشح إجباريا باللغة الفرنسية في مختلف المواد ما عدا اختبار
الثقافة العامة أين يلزم اختيار موضوع باللغة العربية وآخر باللغة
الفرنسية.
 االختبار الشفهي للقبول النهائي (بتاريخ  25نوفمبر : )2021يجرى االختبار الشفهي للقبول النهائي بالنسبة للمترشحين الناجحين
في االختبارات الكتابية في شكل عرض يقدمه المترشح يتناول فيه
موضوعا يتعلق بالمسائل االقتصادية ،المالية ،القانونية او االجتماعية،
تقيم من خالله اللجنة كفاءات هذا األخير وإمكانياته لمتابعة التكوين
بالمعهد.

مالحظات هامة:
* تجرى االختبارات الكتابية واالختبار الشفهي بمقر معهد تمويل
التنمية للمغرب العربي 8 ،شارع الطاهر بن عمار -المنار  –IIتونس.
وإن تعذر ذلك ،بأي مكان آخر يتم اإلعالن عنه عبر البوابات
االلكترونية الموضحة أدناه.
* يرفض وجوبا كل ملف ترشح لم يرفق بالوثائق المطلوبة والمذكورة
أعاله أو ورد بعد غلق سجل الترشحات ويكون ختم البريد دليال على
تاريخ االرسال.
* يتم نشر قائمة الناجحين في االختبارات الكتابية وكذا قائمة الناجحين
نهائيا عبر البوابة االلكترونية للمعهد وعن طريق تعليقها على
مستوى مقر وزارة االقتصاد ،المالية ودعم االستثمار بتونس.

 .2ارسال ملف الترشح عن طريق البريد المضمون الوصول الى العنوان التالي:
وزارة االقتصاد ،المالية ودعم االستثمار – ساحة الحكومة القصبة –  1003تونس
مع عبارة على الظرف الخارجي تحمل " مناظرة انتداب الدفعة  40لمعهد االقتصاد
الجمركي والجبائي"
االدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية
في أجل ال يتعدى ( 2021/10/31تاريخ ختم البريد يستدل به في تحديد اآلجال).
كيفيات إجراء المناظرة:
تشتمل المناظرة على اختبارات كتابية واختبار شفهي.
 االختبارات الكتابية للقبول األولي (بتاريخ  06نوفمبر :) 2021 االختبار األول :من  9سا 00إلى  11سا 00د :ثقافة عامة االختبار الثاني :من  11سا15د إلى  12سا 45د مادة اختيارية بين:* التقنيات الكمية (إحصاء ،رياضيات مالية ،بحوث العمليات)..
*المالية العمومية.
 االختبار الثالث :من  13سا45د إلى  15سا15د :مادة اختيارية بين:* االقتصاد (الكلي و/أو الجزئي) أو القانون (التجاري و/أو اإلداري).

لمزيد من المعلومات
* معهد االقتصاد الجمركي والجبائي
ص.ب  100طريق بو اسماعيل – القليعة والية تيبازة الجزائر
الفاكس(213) 24.38.45.65  (213) 24.38.45.66
الموقع - www.iedf-dz.com :االبريد االلكتروني contact@iedf-dz.com :

* وزارة االقتصاد ،المالية ودعم االستثمار -اإلدارة العامة للتصرف في الموارد
البشرية 25 ،مكرر نهج صدر بعل الفيات  – 1002تونس.
Fax : 71780371

 : 71780375

الموقع www.portail.finances.gov.tn:

