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 جانفية غرّ سنة من العمر في  40يتجاوز  أال -

2021. 

متمتعوووووووووا و أن يكووووووووون املت يووووووووو  تو  وووووووو   ا    وووووووووية  -

فيووا املوو هالت  تتوووفرأن و حقوقووا املدنيووة  بجميوو 

 .بكامل تراب ا  مهوريةمهاما املطلوبة ليمارس 

ا أن يكون  -
ّ
 .خالي من ال وابق العدليةس ل

 ر تعيين واحدقال يمكن الت ي  إال مل -

ـرشح:
ّ
 الت

اإلعالمية لوزارة املالية   ركزبما خاص  فيا الشروط املطلوبة النفاذ إلى موق  الواب والذي تتوفريجب على كل من يرغب في الت ي  

www.cimf.tn    دقة.إلدراج املعلومات املطلوبة باستمارة الت ي  بكل 
 

 كّل مت ي  مدعو للتثبت من صّحة البيانات ودقة املعلومات املصرّ 
ّ
 ي  عند تس يلا باملنظومة وهو م  ول على املعطيات ح بها باستمارة الت

ت  يتّم اعتمادها عند تقييم ملّفا وال 
ّ
ت  ُيدرجها وال

ّ
 عليها. النهائّية تاصادقمطيات بعد يمكنا تحيين هذه املعال
 

 بحلول أجل ختم الت يحات، يتوقف آليا قبول عمليات التس يل عن بعد.
 

صادق عليها من ِقبل املت ي .   نة املناظرةال تقوم 
ُ
 بأّي تعديل في البيانات امل

 

ت  سّ لها املت ي  باملنظومة
ّ
ق بتعديل املعطيات ال

ّ
قبل مطالب تتعل

ُ
 .ال ت
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 املناظرة:مراحل إنجاز 

 مراحل:ثالثة على  املناظرة ى جر ت

 لياألّو  األولى: الترتيباملرحلة 

 يتّم الت تيب األولي للمت يحين للمناظرة باعتماد املقاييس التالية:

 (1) نقطة 20 للمت ي : العدد ا خاص بامل توى التعليم   -

 قديم( نظام ثانوي نقطة مل توى ال نة الرابعة ثانوي )ال ابعة  20بح اب 

 قديم( ثانوي نظامنقطة مل توى ال نة الثالثة ثانوي )الّ ادسة  15بح اب 

 قديم( ثانوي نظامنقاط مل توى ال نة الثانية ثانوي )ا خام ة  10بح اب 

 

 (2) نقطة 20 : معدل الت بص احت ابدون  التخرجسنة  املتحصل عليال عّد امل -

 كما يلي:املتحصل عليا  ليالشخص   األّو  امل موعيتم احت اب 

 

 2سنة التخرج ضارب معّدل + 1العدد الخاص باملستوى التعليمي ضارب لي = الشخص ي األّو  املجموع

 

وفي لي األّو الشخص    امل موعتفاضليا على أساس  للمت يحين لياألّو آليا الترتيب على إثر دراسة املعطيات املضمنة باستمارة الت ي  يق  

 األولوية لألكب  سنا.ت اوي تعطى ال حالة
 

 لوالياتا لكل من ملقر التعيين (30والثالثين )تو س  قر التعيينبال  بة مل ول أل ا (90) الت عين املراتب في حدود يناملرتبتتّم دعوة املت يحين 

تقديم قصد  ،اإللكت و ي عب  بريدهمو الت ي  عناوينهم املس لة باستمارة  إلىتوجا  مضمونة الوصول استدعاءات طريق  األخرى عن

 البيانات املضّمنة باستمارة الت ي . من للتثبتذلك و استدعائهم من تاريخ أيام  (10عشرة )غضون في  اتهمملف
 

  . www.cimf.tnعلى املوق  اإللكت و ي ملركز اإلعالمية لوزارة املالية قبولين أوليا ت شر قائمة املت يحين امل

 

 :منملف الترشح كون يت

 .ممضاة من قبل املت ي الت ي   استمارة .1

 .و ال يمكن الترشح إال ملقر تعيين واحد مقر التعيينوجوبيا مع ذكر ية ال ّيد املدير العام ملركز اإلعالمية لوزارة املال باسمطلب تري  م .2

 . سخة من بطاقة التعريف الوطنية .3

 .أنجزها املت ي  الت بصات الت و  املهنيةواأل شطة سي ة ذاتية تنص على األعمال  .4

 سخة مجّردة من شهادة م هل تقن  في صيانة أجهزة امليكرو إعالمية متحصل عليها من مركز تكوين منه  تحت إشراف وزارة الشباب  .5

تكون  ةا خاص التكوين ّس ات بال  بة إلى الشهائد األجنبية والشهائد امل لمة من م سابقا( أّما)وزارة التشغيل  والرياضة واإلدماج املنه 

 .املعادلة سابقا لتاريخ غلق باب الت يحات( على شهادةوجوبا مصحوبة ب سخة من شهادة املعادلة )يجب أن يكون تاريخ ا حصول 

 .الشهادة املدرسّيةمطابقة لألصل من  ة سخ . .6

 . سخة مطابقة لألصل من كشف األعداد ل نة التخرج .7
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احت اب ال ن القصوى ابتداء من سنة تس يل املت ي  بمكتب التشغيل والعمل امل تقل بعنوان طالب شغل أو يتم للمترشحين:مالحظة 

وفي جمي  ا حاالت  ،التحيينبشرط  ترّبص تأهيل للحياة املهنّية بال  بة للمناظرات الت  تفتح خالل ا خمس سنوات الت  تلي سنة التس يل

 يجب 
ّ

  لهذه املناظرة  أال
ّ
 13امل رخ في  2006ل نة  1031طبقا ألحكام األمر عدد  2021جانفي  في غرة سنة 45تتجاوز ال ن القصوى للمت ي

املقضاة بصفة عون مت بص أو مت سم أو وقت   كما تطرح من سن املت ي  في جمي  املناظرات املدة امل اوية لفت ة العمل املد ي و.2006أفريل 

إلدارات العمومية أو ا  ماعات املحلية أو امل س ات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو بامل شآت العمومية أو امل س ات أو متعاقد با

 العمومية الت  ال تكت    صبغة إدارية.

 

ف مغلقة عن طريق الب يد املضمون و دون سواهم في ظر  استدعاءات يخصيةيتم قبول امللفات املقّدمة من طرف املت يحين الذين تلقوا 

 مركز اإلعالمية لوزارة املالية تح ي ال " تحمل عبارةو أو بإيداعها مباشرة بمكتب الضبط املركزي ملركز اإلعالمية لوزارة املالية الوصول 

مركز اإلعالمية لوزارة املالية، تقاطع شارع محمد علي عقيد  التالي:على العنوان  ذلك و /مقّر التعيينرمز املناظرة/مناظرة خارجية 

 .تونس" 1003ني الشمالي املركز العمرا وشارع األرض

ذين تّمت دعوتهم إلرسال ملّفاتهم والتثبت فيها ومقارنتها م  املعطيات املصرح بها عب
ّ
  تقوم   نة املناظرة بدراسة ملفات املت يحين ال

 الت يحات غي  املطابقة لشروط الت ي  أو املتضّمنة ملعطيات مخالفة للوثائق املثبتووة لها. واستبعادباستمارة الت ي   صلباملوق  

 

 الكتابي الثانية: االختبار املرحلة 

 الكتابية. االختباراتإلجراء  في املرحلة األولى أصحاب امللفات املقبولة املت يحين دعوةتم ت

 (.100على مائة )عدد  ي ند للمت ي و حول مواضي  في االختصاص االختبار الكتابي دور ي

 .الت اوي تعطى األولوية لألكب  سنا وفي حالةوفقا للعدد املتحصل عليا في االختبار الكتابي تفاضليا ترتيبا ب املت يحين يرتتم تي

على موق  الواب  وت شر القائمةالعدد املطلوب  10عشر أضعاففي حدود ي الكتاب االختبار اجتازواالذين  املت يحينيتم التصريح بقبول 

 .أضعاف، عندها تعتب  املناظرة غي  مثمرة 3ما لم يقل عدد املقبولين على و ذلك   www.cimf.tnلوزارة املالية  ةبمركز اإلعالميا خاص 

 الش اهياالختبار  الثالثة:املرحلة 

عدد على مائة  وي ند للمت ي  والثقافة العامة االختصاصشفاهي في  اختبارالكتابي إلجراء  االختباربنجاحهم في  املصرحاملت يحين م دعوة تت

 كاآلتي: ( موّزع100)

 نقطة 50   االختصاص 

 نقطة 50   الثقافة العامة 

 للقاعدة التالية: والشفاهي وفقافي االختبار الكتابي النهائي املتحصل عليا  امل موعيتم ترتيب املت يحين ترتيبا تفاضليا ح ب 

 2/( الش اهي االختبار + عددالكتابي االختبار عدد = )النهائياملجموع 

 

 سنا. األكب الت اوي يتم قبول املت ي   حالةفي و

وبلوحة اإلعالنات املوّجهة للعموم باملقر االجتماعي    www.cimf.tnلوزارة املالية  ةاإلعالمي ركزبمعلى موق  الواب ا خاص  وت شر النتائج

 ". تو س 1003املركز العمرا ي الشمالي  وشارع األرضتقاط  شارع محمد علي عقيد " لوزارة املالية ةاإلعالمي ركزمل

http://www.cimf.tn/
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الهيكل الطب  طرف القبول من  وفي حال الالزمةاستدعاء املصرح بقبولهم بصفة فردية للقيام بالفحوصات الطبية  يتم :الرابعةاملرحلة 

 املستكمال ملركز اإلعالمية لوزارة املالية، يتّم استدعاء املت ي  ال 
ّ
 .إلداري ا لف

 

 :الترشحات إلغاء

 تري :كل  اال غييعتب  

  املطلوبةالوثائق إحدى ال يتضمن، 

  يتضمن م يدات متضاربة م  املعطيات املس لة باستمارة الت ي أو و متناقضة أقدم معطيات مغلوطة. 

 مقر مناظرة خارجية /رمز املناظرة مركز اإلعالمية لوزارة املالية ال يفتحعبارات"  ال ينص في الظرف ا خارجي على /

 ،"التعيين

   مقر تعيين،من  ألكث يت ي 

 ال تقبل و و تاريخ االيداع بمكتب الضبط املركزي ملركز اإلعالمية لوزارة املالية. أباعتبار ختم الب يد  اآلجالبعد  يرد

لوزارة  ةبمركز اإلعالميموق  الواب ا خاص املناظرة أو تلك الت  تم إيداعها دون املرور باملطالب الواردة قبل تاريخ فتح 

 . ww.cimf.tnwاملالية 

  على سي  املناظرة بطرق غي  مشروعة هتأثي   لغش أوا قيام صاحبا أو محاولتاثبت. 

 

 أحكام عامة: 

 .ال ترج  امللفات املرفوضة إلى أصحابها 

 و التثبت من املعطيات املصرح بها لدى الهياكل املعنيةأاملت يحين لتقديم وثائق اضافية  يمكن عند االقتضاء دعوة. 

  كامل مراحل املناظرةوذلك بال  بة ل امل شورةأيام للمت يحين لالعت اض عن النتائج  10 لوزارة املالية أجليمنح مركز اإلعالمية. 

  50/100قل من أنهائي  مجموعال يمكن باي حال قبول مت ي  تحصل على. 

 قائمة تكميلية في حدود عدد ا خطط املفتوحة للتناظر  يقوم مركز اإلعالمية لوزارة املالية إثر إعداد قائمة املقبولين نهائيا، بضبط

آجال ستة أشهر من  ءوي ته  العمل بها بعد استيفا الشغور وذلك  ح اب كل خطة على حده ويتم الل وء إلى القائمة التكميلية في حالة 

 إعالن النتائج النهائية.

  :ال يكتب على الظرف ا خارجي مللف الت ي  سوى عبارة 

 

 "مقّر التعيين /رمز املناظرةمناظرة خارجية / مركز اإلعالمية لوزارة املالية ي تحال " 

http://www.cimf.tn/

