
 ــــــــــــــــــالغـــــــــــــــــــبــــــــــــ
ات مشفوعة باختبارات كتابّية وشفاهّية إلنتداب

ّ
 عون خدمات 01 يعتزم مركز اإلعالمية لوزارة املالية تنظيم مناظرة خارجّية بامللف

 04/2022رمز املناظرة 

ـــح  الرتبة  الوثائق املطلوبة الخطط  شـــروط الترشـــ

عون 

  خدمات

 السنة السابعة األساس ي )نظام جديد( أو السنة األولى ثانوي )نظام قديم( وفي األقص ى السنة  مستوى تعليميلمترشح ل يكون أن  يجب

 دون نجاح )نظام قديم(. التاسعة أساس ي دون نجاح )نظام جديد( أو الثالثة ثانوي 

 ( سنة، فيتعين عليه 40. أما بالنسبة للمترشح الذي تجاوز سنه أربعون )2022( سنة في غرة جانفي 40يتجاوز سّن املترشح أربعون ) أال يجب

أال تتجاوز السن أشهر في تاريخ غلق سجل الترشحات وفي جميع الحاالت يجب  3تقديم شهادة ترسيم من مكتب التشغيل ال يتجاوز تاريخها 

 .1982سبتمبر  02املؤرخ في  1982لسنة  1229طبقا ألحكام األمر عدد  2022( سنة في أّول جانفي 45القصوى للمترشح خمسة وأربعون )

  ّدارات أو مترسم أو وقتي أو متعاقد بال  اة بصفة عون متربصكما تطرح من سن املترشح املّدة املساوية لفترة العمل املدني الفعلي واملقض

أو باملؤسسات العمومية ذات الصبغة الدارية أو باملنشآت العمومية أو باملؤسسات العمومية التي ال تكتس ي  بالجماعات املحليةالعمومية أو 

 صبغة إدارية. 

 ر فيه املؤّهالت البدنّية والذهنيّ  يجب
ّ
ة املطلوبة ليمارس بكافة أن يكون املترشح تونس ي الجنسّية ومتمّتعا بجميع حقوقه املدنّية وأن تتوف

تي ترشح لها.
ّ
 تراب الجمهورّية الوظائف ال

 يجب أن يكون سجّل املترشح خاليا من الّسوابق العدلّية. 

01 

 

سحب من موقع الواب الخاص بمركز العالمية لوزارة املالية إ (1
ُ
ستمارة الترشح ممضاة من قبل املترشح وت

www.cimf.tn 

 مطلب ترشح باسم السّيد املدير العام ملركز العالمية لوزارة املالية.   (2

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. (3

نسخة مجّردة من شهادة مدرسية تثبت املستوى التعليمي املطلوب، أّما بالنسبة للشهائد املسلمة من معاهد  (4

الخاص في ملندوبية الجهوية للتربية التي يقع املعهد الثانوي التعليم الخاص تكون وجوبا أن تكون مؤشرة من قبل ا

 .دائرة إختصاصها الترابي

 مراحـــل املناظرة   اتالترشحإلغاء 

 إحدى الوثائق املطلوبة، ملفه ال يتضمن كل ترشح الغيعتبر  -

معطيات مغلوطة أو متناقضة مع املعطيات املسجلة باستمارة  ملفه يتضمن كل ترشح الغيعتبر  -

 الترشح.

الخارجي على عبارات " ال يفتح مركز العالمية لوزارة املالية مناظرة  هظرفال ينص  كل ترشح الغيعتبر  -

 ."04/2022 خارجية

 يترشح ألكثر من خطة، -

ملركز يرد بعد اآلجال باعتبار ختم البريد أو تاريخ االيداع بمكتب الضبط املركزي  كل ترشح الغيعتبر  -

 العالمية لوزارة املالية.

بموقع الواب  التسجيلوال تقبل املطالب الواردة قبل تاريخ فتح املناظرة أو تلك التي تم إيداعها دون 

 www.cimf.tnالخاص بمركز العالمية لوزارة املالية 

 بت قيام صاحبه أو محاولته الغش أو تأثيره على سير املناظرة بطرق غير مشروعة.ث كل ترشح الغيعتبر  -

ال يمكن قبول أي مترشح متحصل على عدد نهائي يقل عن نصف العدد املحدد لقاعدة  مالحظة هامة:

 إحتساب العدد النهائي.

 ،دقةلدراج املعلومات املطلوبة باستمارة الترشح بكل  www.cimf.tnالنفاذ إلى موقع الواب  في الترشح، يرغبو فيه الشروط املطلوبة  تتوفريجب على كل من  (1

، وإثر ذلك عطى األولوية لألكبر سناوفي حالة التساوي ت بعون الخدماتمستواهم التعليمي املصرح به كما هو منصوص بدليل املترشح الخاص آليا الترتيب األولي للمترشحين حسب  يتم (2

ضّمنة باالتثبت في امليتم 
ُ
  ،مترشحينللالراجعة ستمارة ال عطيات امل

 .www.cimf.tnعلى املوقع اللكتروني ملركز العالمية لوزارة املالية  الذين ستتم دعوتهم لرسال ملفاتهمتنشر قائمة املترشحين  (3

الوصول اتهم بواسطة البريد السريع أو مضمون ــملف لرسال على مستوى كل والية األولى( 10) العشرةدعوة املترشحين املرتبين في املراتب  مضمون الوصول مع العالم بالبلوغعبر البريد  يتم (4

 ، بمطابقتها ملعطيات الستمارةالقرار التثبت في مكونات ملفات املترشحين و يتم  ثم ،أيام (10عشرة ) أجلفي وذلك  ورة أعالهكبالوثائق املذ مصحوبة

 ( نقطة،100للمترشح عدد على مائة ) يسندو  الشفاهيةلجراء االختبارات  املترشحين دعوةتم ت (5

 الاألعداد املسندة مللفات  بحسبترتيبا تفاضليا حسب املجموع النهائي املتحصل عليه  املترشحينيتم ترتيب  (6
ّ

)العدد املسند مللف  وأعداد الختبار الشفاهي وفقا للقاعدة التالية: حترش

 .www.cimf.tnاملوقع اللكتروني ملركز العالمية لوزارة املالية وتنشر النتائج على  وفي حالة التساوي تعطى األولوية لألكبر سنا، %( 70× %( + )عدد االختبار الشفاهي  30× الترشح 

 أشهر من إعالن النتائج النهائية. 6في حالة عدم التحاق املقبولين وينتهي العمل بها بعد آجال  ليهااللجوء إويقع ضبط قائمة تكميلية في حدود عدد الخطط املفتوحة للتناظر يتم  (7

 2202/  07/  08 : تح باب الترشحاتتاريخ ف                                                       ( دليل املترشح ) لإلطالع على شروط الترشح وكيفّية تنظيم املناظرة إضغط هنا:

 2022/  08/  08 : لق باب الترشحاتتاريخ غ                                                                                                                                                                                                                                                                          
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