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بػػػػػػػػالغ 
  2016تفتح وزارة المالّية مناظرة خارجّية باإلختبارات إلنتداب ملحقين بالتفّقد للمصالح الماليّـة بعنوان سنة 

 2016 أكتوبـر 18 تاريخ غلق قائمة الترشحات 2016 أكتوبــر 11تاريخ بداية تسجيل الترشحات 

  :                مالحظػػػة
     (www.portail.finances.gov.tn )يجب عمى المترشحين لممناظرة المشار إليها أعاله التسجيل عن بعد عبر الموقع اإللكتروني لموزارة  -

 .عمى كل مترشح تحديد الوالية التي يرغب الترشح عميها لممناظرة  -

 .يجب التأكد من صّحة البيانات التي يدرجها المترشح قبل المصادقة عميها والتي عمى أساسها يتّم إحتساب مجموع شخصي تقديري -

 (دليل المترشح) ("حسب اإلختصاص"البرنامج ) (بطاقة عناصر تقييم ممّؼ الترشح) (مقّرر كيفّية تنظيم المناظرة) :لمزيد اإلّطالع عمى شروط الترشح وكيفّية تنظيم المناظرة إضغط هنا  -

 طريقة المناظرة  عدد الخطط المزمع تسديدها حسب والية التعيين شروط الترشح
 

 :  الشهادة العلمّية – 1     

شهادة الّدراسات التكنولوجّية العميا المسّممة من المعاهد العميا لمّدراسات التكنولوجّية  -
 .عمى األقّل أو شهادة معادلة لها

 .أو شهادة اإلجازة التطبيقّية  عمى األقّل أو شهادة معادلة لها -

ٌّة للمرحلة األولى من التعلٌم العالً  -  .عمى األقّل أو شهادة معادلة لهاأو شهادة جامع

ٌّة منّظرة بالمستوى الّرابع من سلّم الوظائف الوطنً -  أو  شهادة تكوٌن

 : اإلختصاص المطلوبة في الشهادة العلمّية – 2   

ٌّة أو جباٌة -  محاسبــة  أو مال

 :  الســـــّن – 3   

يمكن أن يترشح لممناظرة الخارجية إلنتداب ممحقين بالتفّقد لممصالح المالّية البالغون 
 سنة  وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب 40من العمر 

التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيمي لمحياة المهنية وفي 
سنة في  (45)جميع الحاالت يجب أال تتجاوز السن القصوى لممترشح خمسة وأربعون 

  2016أول جانفي 
   كما تطرح من سن المترشح المّدة المساوية لفترة العمل المدني الفعمي والمقضاة 

بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد باإلدارات العمومية أو بالجماعات  
المحمية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو بالمنشآت العمومية أو 

  .بالمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية

 

 العدد الوالية العدد الوالية

 20 القيـروان 44 تونـس

 10 مدنيـن 6 أريانـة

 3 المهديّة 5 بن عروس

 3 قابس 10 مّنوبـة

 4 قبّلي 8 بنـزرت

 23 نابـل
سيدي 
 بوزيد

10 

 7 سليانـة 2 المنستيـر

 36 صفاقـس 10 الكاف 1 سوسـة

 202 المجمـوع
 

 
ٌّة  من 12تقييم ممف الترشح طبقا لما ورد بالفصل  – 1 مقرر وزٌرة المال

ٌّة  المقاييس المعتمدة  في احتساب المجموع وتنظيم المناظرة المتعلّق بكٌف
 : الشخصي التقديري لممترشح حسب 

 سػّن المترشح -

  سنة التخّرج  -

  معّدل سنوات الّدراسة بالتعميم العالي -

 التميز   في شهادة الباكالوريا -

 تتّم دعوة المترشحٌن المتحّصلٌن على المراتب األولى حسب – 2

ٌّة إلرسال ملفّاتهم مصحوبة بالوثائق المدّعمة للبٌانات التً تّم  األفضل

 . عبر الموقع اإللكترونً للوزارة تسجٌلها
 ٌتّم تحدٌد عدد المترشحٌن إلستدعائهم إلجراء اإلختبار الشفاهً – 3

بالّرجوع إلى عدد الخطط المراد سّد شغورها والّذي ٌضمن معه توسٌع 

 .مجال التنافس إلختٌار األجدر واألكفأ

ٌّة أو ): إجراء اإلختبار الشفاهً فً اإلختصاصات  -   4 محاسبة، أو مال

ٌّة  (جباٌة ٌّة تنظٌم المناظرة الخارج وفق البرنامج الملحق بمقّرر كٌف

ٌّة  .إلنتداب ملحقٌن بالتفقّد للمصالح المال
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