الجمهورية التونسية
وزارة المالية
اإلدارة العامة للديوانة

إعـالن فتح مناظرة
تعتزم وزارة المالٌة (اإلدارة العامة للدٌوانة) فتح مناظرة خارجٌة باإلختبارات للمبول
بمرحلة تكوٌن فً المجال الدٌوانً للحصول على ترخٌص وسٌط لدى الدٌوانة طبما
للشروط واإلجراءات الواردة بمرار وزٌر المالٌة المؤرخ فً  27دٌسمبر  2017المتعلك
بضبط شروط المبول والنجاح بمراحل التكوٌن بالمدارس فً المجال الدٌوانً.
حدّد معلوم فترة التكوٌن بثالثمائة وخمسٌن دٌنارا (  350دٌنار) للشهر الواحد بالنسبة لك ّل
متر ّ
شح ممبول فً المناظرة.
بممر المدرسة الوطنٌة للمالٌة بتونس وتشفع بتربّص مهنً لمدّة
تدوم فترة التكوٌن  6أشهر
ّ
 18شهرا لدى وسٌط لدى الدٌوانة.
شروط الترشّح:
ٌجب أن تتوفّر فً المترشح للمناظرة الشروط التالٌة:
 أن ٌكون متمتعا بالجنسٌة التونسٌة مع مراعاة الموانع المنصوص علٌها بمجلّةالجنسٌة التونسٌة.
 أن ٌكون نمً السوابك العدلٌة.صال على شهادة اإلجازة على األل ّل أو ما ٌعادلها فً المجاالت
 أن ٌكون متح ّواإلختصاصات التالٌة:
مجال الشهادة العلمية
الحموق والعلوم المانونٌة
العلوم االلتصادٌة
علوم التصرف
العلوم والتكنولوجٌا

االختصاص
جمٌع االختصاصات
جمٌع االختصاصات
جمٌع االختصاصات
 النمل واللوجستٌن -اعالمٌة التصرف

الوثائق المطلوبة للترشّح للمناظرة:
 إستمارة الترشح التً ٌتم تعمٌرها وجوبا على المولع www.douane.gov.tnوتأكٌدها .
-

نسخة من بطالة التعرٌف الوطنٌة.
نسخة من الشهادة العلمٌة مصحوبة بنسخة من شهادة المعادلة بالنسبة للشهادات
األجنبٌة
مضمون من سج ّل السوابك العدلٌة لم ٌمض عن تارٌخ تسلمه أكثر من ثالثة أشهر
(أو وصل إٌداع فً الغرض) .
وصل حوالة برٌدٌّة بمبلغ  35دٌنار مدفوعة على الحساب الجاري البرٌدي التالً:
 17001000000167261168باسم السٌد لابض المؤسسات العمومٌة  -تونس .1
ثالثة ظروف برٌدٌة حجم (  )12.5 X 17.5خالصة معلوم البرٌد وحاملة السم
وعنوان المتر ّ
ش ح.
ظرف برٌدي من الحجم الكبٌر.

إيداع ملفّات الترشّح:
 حدّد تارٌخ بداٌة لبول الترشحات ٌوم  30نوفمبر .2018 تودع ملفّات التر ّشح ممابل وصل لبول بمكاتب الضبط لإلدارات الجهوٌة للدٌوانة
بتونس أو جندوبة أو المصرٌن أو سوسة أو صفالس أو لفصة أو مدنٌن حسب
اختٌار المتر ّ
ش ح.
ملف ٌرد بعد تارٌخ ختم الترشحات المحدّد بٌوم  19دٌسمبر . 2018
 ال ٌمبل ك ّل ّطريقة استدعاء المترشحين وكيفيّة إجراء المناظرة:
 ٌمع إعالم المترشحٌن المستوفاة ملفاتهم للشروط المطلوبة بتوارٌخ ومكان اجراءالمناظرة عن طرٌك البرٌد بواسطة استدعاءات فردٌة.
 تشتمل المناظرة على مرحلة لبول ّأولً باألسئلة المتعدّدة اإلختٌارات ومرحلة لبولاألولً.
نهائً ٌتض ّمن اختبارا كتابٌا ٌشارن فٌه ك ّل من ت ّم لبوله فً مرحلة المبول ّ
 ٌمكن للمترشح متابعة جمٌع مراحل المناظرة على مولع الواب الخاص باإلدارةالعامة للدٌوانة www.douane.gov.tn

