أسس بموجب اتفاقية جزائرية – تونسية في  30سبتمبر 0920

مناظرة انتداب الدفعة التاسعة والثالثون ()39
المترشحين التونسيين

التسجيالت:من  7سبتمبر إلى  01نوفمبر0303

 82نوفمبر 8282

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

شروط الترشح للمناظرة:
المترشحون الحاصلون على شهادة (الشهادة الوطنية لألستاذية على
األقل أو شهادة اإلجازة نظام أ م د مع السنة األولى ماجستر بنجاح أو
شهادة الوطنية لمهندس) في العلوم االقتصادية ،المالية ،التجارية أو
القانونية ،المهندسين في االقتصاد القياسي ،التخطيط ،اإلحصاء
اإلعالمية أو بحوث العمليات...أو شهادة معادلة معترف بها وفق
التنظيم المعمول به والذين ال يفوق سنهم  82سنة عند تاريخ غلق
التسجيالت والذين ال يفوق سنهم  34سنة عند تاريخ غلق التسجيالت
بالنسبة للمترشحين الذين سبق لهم العمل بالوظيفة العمومية.

تكوين الملف وإجراءات التسجيل المطلوبة:
 طلب ترشح بخط اليد.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية.
 مضمون والدة حديث مدة صالحيته ال تتجاوز الثالثة ( )33أشهر
ابتداء من تاريخ إصداره.
 اربعة ( )4صور شمسية.
 حوالة بريدية بقيمة  03دينار تونسي محررة باسم معهد تمويل
التنمية :ح ج ب رقم  1740/38تونس.
 استمارة معلومات بيداغوجية (موجودة على الموقع االلكتروني
للمعهد).
 ترسل الملفات عن طريق البريد المضمون الى العنوان التالي:
وزارة المالية– ساحة الحكومة القصبة –  0303تونس
مع عبارة تحمل " مسابقة انتداب الدفعة  39لمعهد االقتصاد الجمركي
والجبائي" على الظرف الخارجي
المديرية العامة للتصرف في الموارد البشرية
في اجل ال يتعد ( 0303/00/01تاريخ ختم البريد يستدل به في تحديد
اآلجال).

كيفيات إجراء المسابقة:
تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية واختبار شفهي.
 االختبارات الكتابية للقبول األولي (بتاريخ  02نوفمبر :)0303 االختبار األول:من  9سا 33إلى  00سا 33د :ثقافة عامة االختبار الثاني:من  00سا05د إلى  00سا 45د مادة اختيارية بين:* التقنيات الكمية (إحصاء ،رياضيات مالية ،بحوث العمليات)...أو مالية
عمومية
 االختبار الثالث:من  00سا45د إلى  05سا05د :مادة اختيارية بين:* االقتصاد (الكلي و/أو الجزئي) أو القانون (التجاري و/أو اإلداري)

 اختبار الكتابي يتم من خالله التعرف على قدرة المترشح على تحكمه
في المفاهيم واألدوات التي تمكنه من صياغة تحاليل منطقية
ومتناسقة.
 يختبر المترشح إجباريا باللغة الفرنسية في مختلف المواد ما عدا
اختبار الثقافة العامة أين يلزم اختيار موضوع واحد باللغة العربية
وموضوع اخر باللغة الفرنسية.
 االختبار الشفهي للقبول النهائي (بتاريخ  00ديسمبر : )0303يجرى 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:
* تجرى االختبارات الكتابية واالختبار الشفهي بمقر معهد تمويل
التنمية للمغرب العربي 2 ،شارع الطاهر بن عمار -المنار –II
تونس.
* يرفض وجوبا كل ملف ترشح لم يرفق بالوثائق المطلوبة
والمذكورة أعاله أو ورد بعد غلق الترشحات.
* يتم إعالن قائمة الناجحين في االختبارات الكتابية وكذا قائمة
الناجحين نهائيا عبر الموقع االلكتروني للمعهد وعلى بوابة وزارة
المالية.

معلومات وتسجيل
* معهد االقتصاد الجمركي و الجبائي
ص.ب  033طريق بو اسماعيل – القليعة والية تيبازة الجزائر
84.32.4..66 (213)84.32.4..6. الفاكس )(213
دليل المترشح الموجود على بوابة المعهد
الموقع - www.iedf-dz.com :االبريد االلكتروني contact@iedf-dz.com :

* وزارة المالية -اإلدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية 08 ،شارع
الحبيب ثامر – تونس.
.0.840..83الفاكس .0.840..87
الموقع www.portail.finances.gov.tn:

