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 2013سبتمبر  4بتاريخ  32مسابقة توظيف الدفعة  

  

يقترح المعهد تكوينا ما بعد التدرج في المالية العمومية لمدة سنتين يتم بعدها توجيه المتخرجين إلى 

  مناصب عملهم وفقا الحتياجات مصالح وزارة المالية 

�������� 
  :�روط ا�ر�

ر���ن ا��زا�ر��ن ���  �������: 

��دة ا�درج  -أ� ����� ) ��وات درا�� ������ ��د ا�����ور�� أر��(  ا��ر��ون ا�����ون 

�م �ا��'وم ا
	���د��، ا������، ا����ر�� وا�%��و���، ا����د��ن �� ا
	���د ا�%����، ا��$ط�ط، ا�"��ء، ا�

ا���و��� وا����"�ن �� ���رھم ا�0�، �"وث ا���'��ت، او .��دة ���د�� ���رف ��� �ن 	�ل ����* ا�وظ�)� 

�ل ا�����ن ا
$�ر��ن دون  ا����ز 12/20  او ا�"��'�ن �'2 ��دل 11,5/20    ا������ ���دل 
 �%ل �ن $

��د ��ر�6  28أي ا��"�ن ا��درا�� و دون د�ون وأ
 �)وق ���م  ���31/12/2013 . 

�ه وا�ذ�ن �وزارة ا������ ا�"��'�ن �'2 ا"  ا��ر��ون ا��وظ!ون - ب�دى ا�.��دات ا��.�ر ا���� ا

ا��ؤھ'� و�%� �'��ظ�م ا����ول �: وا�ذ�ن 
 )  ا���'"�(�%د�ون �ر$��� ����.�ر�� �� ا�����%� ��'م �ن ا
دارة 

��د ��ر�6  ���34دى ���م  :��31/12/2013. 

ر���ن ا�و����ن ���  �������: 

�� ا��'وم ا
	���د��، ) ار�� ��وات درا�� ������ ��د ا�����ور��(�'2 .��دة ا��درج  ا���ر."ون ا�"��'ون

�م ا�0�، �"وث �ا������، ا����ر�� وا�%��و���، ا����د��ن �� ا
	���د ا�%����، ا��$ط�ط، ا�"��ء، ا�

 .ا���'��ت، او .��دة ���د�� ���رف ��� �ن 	�ل ����* ا�وظ�ف ا���و��

��ل ا$  ا�ر����ت ا���و'�ة ���روط ���!� ا�ذ%ر $:  �#�ظ�  

  :ا����ل ا��ط�و�� و%و�ن ا���ف إ�راءات

ر���ن ا��زا�ر��ن1/ ��� �������: 

  طلب بخط اليد -

  نسخة مطابقة ألصل الشهادة -

  نسخة من شهادة الميالد -

  صورتان شمسيتان -

 .شهادة االقامة –كشف النقاط لكل سنوات الدراسة الجامعية  -

ح ج  : محررة باسم معهد االقتصاد الجمركي والجبائي جزائري دينار 2000حوالة بريدية بقيمة   -

 .48مفتاح   47 .946 16ب  رقم 
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  ."�ب ا"دى ا�طرق ا������ ��20/06/2013م ا�����ل �دءا �ن 

مع  20/08/2013وذلك قبل تاريخ ). dz.com-www.iedf(ملئ االستمارة الموجودة على موقع المعهد بعناية  -  1

على أن يتم ايداع الملف كامال على مستوى ) scannée(الزامية ارفاق نسخة عن حوالة دفع حقوق المشاركة في المسابقة 

  .المعهد يوم المسابقة

القليعة قبل تاريخ  –طريق  بواسماعيل  -يودع الملف على مستوى معهد االقتصاد الجمركي والجبائي - 2 أو          

18/07/2013  

ب .ص –معهد االقتصاد الجمركي و الجبائي " التالي الملف كامال عن طريق البريد الى العنوان  إرسال – 3 أو           

طابع البريد (20/08/2013زة  على أال يتعدى وصوله الى المعهد تاريخ والية تيبا –القليعة  –طريق بواسماعيل  – 100

 ).يستدل به

ر���ن ا�و����ن2/ ��� �������: 

 طلب بخط اليد -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 نسخة من شهادة الميالد –نسخة مطابقة ألصل الشهادة  -

 صور شمسية 4 -

 .تونس1540/38ح ج ب رقم   : محررة باسم معهد تمويل التنمية  دينار تونسي 30حوالة بريدية بقيمة  -

. تونس IIشارع الطاهر بن عمار المنار  8تودع الملفات على مستوى مقر معهد تمويل التنمية للمغرب العربي،  -

 ).طابع البريد يستدل به(08/2013/ 20 الى غاية 20/06/2013بدءا من 
  

 :ا������� إ�راء%�!��ت 

  .المسابقة على اختبارات كتابية واختبار شفهيتشتمل 

/1���� : ا-��رات ا���ول ا�%

والية  - القليعة - على مستوى المدرسة الوطنية للضرائب، طريق بوسماعيل  2013سبتمبر  4يوم  �

 .بالنسبة للمترشحين  الجزائريين. تيبازة 

على مستوى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، شارع الطاهر بن عمار   2013سبتمبر  4يوم  �

 .بالنسبة للمترشحيين التونسيين. تونس IIالمنار 

 ثقافة عامة:   د 30سا 10الى  00سا 9من : األولاالختبار  -

إحصاء، ( التقنيات الكمية : مادة اختيارية بين:  د 15سا 12د الى 45سا 10من  :االختبار الثاني -

 أو مالية عمومية )رياضيات مالية، بحوث العمليات
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 أو) أو الجزئي/الكلي و (االقتصاد : مادة اختيارية بين د 45سا 14د الى 15سا 13من  :االختبار الثالث  -      

  )أواالداري/التجاري و( القانون 

و تحكمه في المفاهيم واألدوات التي  يتم من خالله التعرف على قدرة المترشح ساعة ونصفيستغرق كل اختبار مدة 

 .تمكنه من صياغة تحاليل منطقية و متناسقة 

يختبر الطالب إجبارا باللغة الفرنسية في مختلف االختبارات ما عدا  اختبار الثقافة العامة أين يمكنه االختيار بين اللغة 

 .العربية او الفرنسية
  

 ):ا��!�.( ا-��ر ا���ول 2/ 

بالنسبة للمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية في شكل عرض يقدمه المترشح ) الشفهي(يجرى اختبار القبول

 وٕامكانياتهيتناول فيه موضوعا يتعلق بالمسائل االقتصادية أو المالية أو االجتماعية تقيم من خالله اللجنة كفاءة هذا االخير  

 .لمتابعة التكوين بالمعهد

  

� ا��د��.�� ��% .�ر��ون ا�����ون '. ا$-��رات ا�%���� /�راء ا$-��ر ا��!�:  
 .��%ر ا����د ����در�� ا�وط��� �'<راب ���%'��� 2013 ����ر �15وم : ������� �'��ر."�ن ا��زار��ن  -

 ����د ��و�ل ا������ ��و�س ��2013��ر  �18وم : ������� �'��ر."�ن �'�و����ن  -

�"ظ��:   
�ن��م  -���ر ا��و	� ا
���رو�� �'���د ا�������	��� ا���ر."�ن ا��زار��ن ا��%�و��ن �'�.�ر�� �� ا
$���رات  إ.  

�ن��م  -��� ا���ر."�ن ا����"�ن �� ا
$���رات ا������� و ا
$���ر ا�.)�� ��ر ا��و	� ا
���رو�� �'���د إ�	  .  

  .ا
ط��م $�ل ا�����%�ا����د 
 ����: <��ن ا����ت و  -

 

 


