
                                                                                              
 

 

 الوثائق المطلوبة الخطط شروط المترشح الخطة

 متصرف
 بوضعمكلف 

مخطط  وتنفيذ 

 للتدقيق الداخلي
 

 
 

مجموع خطط المناظرة الخارجية للشركة المزمع  منواحدة  التقدم لخطةيجب على المترشح  -

 .إنجازها
معادلة بالنسبة شهادة يجب أن يكون المترشح محرزا على الشهادة في االختصاص المطلوب أو  -

 .األجنبية الشهائدأو  صاالتعليم الخ دشهائل
يجب على المترشح أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية وأن تتوفر فيه المؤهالت  -

 .ترشح لهايليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظيفة التي 
بالنسبة للمترشح الذي  أما. 2022غرة جانفي  سنة في (40)يجب أن ال يتجاوز سنه أربعون  -

ترسيم من مكتب التشغيل ال يتجاوز  تقديم شهادةسنة فيتعين عليه  (40)سنه أربعون  تجاوز

جميع الحاالت يجب أال يتجاوز السن  الترشحات وفي غلق سجلأشهر من تاريخ  3تاريخها 

طبقا ألحكام األمر عدد  2022سنة في أول جانفي ( 45) وأربعونالقصوى للمترشح خمسة 

 .2006أفريل  13المؤرخ في  2006لسنة  1031

 .المترشح خاليا من السوابق العدليةيجب أن يكون سجل  -

01 

 الرابط:وعبر  بوابة المناظرات العموميةاستمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح وتسحب من موقع  (1

www.cimf.tn/concours_bouniane . 

  .البنيان مطلب ترشح باسم السيد الرئيس المدير العام لشركة (2
 .ذاتيةسيرة  (3
  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (4
 .نسخة من شهادة الباكالوريا (5
مصحوبة بنسخة من شهادة المعادلة بالنسبة للشهائد األجنبية والشهائد ة العلمية المطلوبة نسخة من الشهاد (6

 .الخاص مؤسسات التعليمالمتحصل عليها من 
  .بطاقة أعداد الباكالوريامن نسخة  (7
  .بطاقة األعداد الخاصة بسنة التخرج نسخة من (8
خ تسليمها على تاري يشهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض (9

 (.2022سنة في تاريخ غرة جانفي  40بالنسبة للمترشح الذي تجاوز )أكثر من ثالثة أشهر 

 المناظرةمراحل  حاالت اإلقصاء اآللي للترشحات

 
  .الوثائق المطلوبةملفه إحدى  يتضمنيعتبر الغ كل ترشح ال  -

مع المعطيات المسجلة باستمارة  متناقضةأو معطيات مغلوطة يعتبر الغ كل ترشح يتضمن ملفه  -

   .الترشح

ال يفتح إال من طرف لجنة المناظرة " يعتبر الغ كل ترشح ال ينص ظرفه الخارجي على عبارات  -

 .)  C2/2022رمز المناظرة  /الخارجية 

باب الترشح باعتبار التاريخ والساعة المحددين لختم باب  يعتبر الغ كل ترشح يرد بعد غلق -

 .الترشح

رق غير بطعلى سير المناظرة  يعتبر الغ كل ترشح ثبت قيام صاحبه أو محاولته الغش أو تأثيره -

 .مشروعة

، من عدد 20/  10ن قل عيمترشح متحصل على عدد التصريح بنجاح أي ال يمكن  :هامةمالحظة 

 .من مراحل المناظرة 6 بالنقطة المذكوراالختبار الشفاهي 

بوابة المناظرات العمومية يل وجوبا على التسجيجب على كل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة ويرغب في الترشح،  (1

 www.concours.gov.tn  :وعبر الرابط www.cimf.tn/concours_bouniane  المعلومات المطلوبة باستمارة الترشح إلدراج

 .بكل دقة

وفي حالة التساوي  ،] 2( /الباكالوريامعدل  +المطلوبة الشهادة معدل ) الشخصي[لمجموع الترتيب األّولي للمترشحين حسب أعدادهم وفقا ل يتم آليا (2

 .األولى( 20)المراتب العشرون  المرتبين فيباالستمارة للمترشحين  ةذلك يتم التثبت من المعطيات المضمن وإثرتعطى األولوية لألكبر سنا، 

 www.concours.gov.tnلبوابة المناظرات العمومية  اإللكترونيتنشر قائمة المترشحين الذين ستتم دعوتهم إلرسال ملفاتهم على الموقع  (3

 www.cimf.tn/concours_bouniane وعبر الرابط:  

( 20)دعوة المترشحين المرتبين في المراتب العشرون  ني الشخصيالبريد اإللكترو يتم عبر البريد المضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وعبر (4
 في أجل خمسة عشر وذلكالبنيان عن طريق البريد المضمون الوصول أو بإيداعها مباشرة بمكتب ضبط شركة الورقية  األولى إلرسال ملفاتهم

 ، ويعتمد تاريخ ختم مكتب الضبط إلثبات تاريخاالستمارة ثم يتم التثبت في مكونات ملف المترشحين واإلقرار بمطابقتها لمعطيات يوما،( 15)

 .الوصول

لى الموقع عالورقية  والملفاتالتثبت من البيانات المسجلة بمطالب الترشحات اإللكترونية بعد مرحلة  المترشحين المقبولين أوليا قائمةتنشر  (5

وفي   www.cimf.tn/concours_bounianeعبر الرابط: و www.concours.gov.tn لبوابة المناظرات العمومية  اإللكتروني

 حدود العشر المرتبين األوائل.

شح عدد من ويسند للمترتقييم تقني نفسي اختبار شفاهي في االختصاص و مترشحين المرتبين األوائل حسب معدالتهم إلجراء( 10)تتم دعوة العشر  (6

نقاط تسند لتقييم اإلجابة على أسئلة االختبار  (06) نقطة تسند لتقييم اإلجابة على أسئلة االختصاص وستة (14)عشرة  ةأربع :نقطة( 20)عشرون 

 .   والتواصلالنفسي التقني 

 ،كبر سناوفي حالة التساوي تعطى األولوية لأل المترشحين تفاضليا وفقا للعدد المتحصل عليه في االختبار الشفاهيتتولى لجنة المناظرة ترتيب  (7

 وعبر الرابط: www.concours.gov.tn  لبوابة المناظرات العمومية  الموقع اإللكتروني النهائية على النتائج وتنشر

www.cimf.tn/concours_bouniane 

 2022نوفمبر  08تاريخ فتح باب الترشحات                                                            دليل المترشح:    هنا اضغطعلى شروط الترشح و كيفية تنظيم المناظرة  لالطالع
 2022نوفمبر  27تاريخ غلق باب الترشحات                                                                                                                                                                          

 

 الجمهورية التونسية

 وزارة المالية

 شركة البنيان

 الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 (C2/2022رمز المناظرة  ) بالتدقيق الداخليمكلف  متصرف النتداب شفاهي باختبارتعتزم شركة البنيان تنظيم مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة 
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