الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليــة معسكــر
إعـــــــــالن
تعلن مديرية التجارة لوالية معسكر عن فتح مسابقة للتوظيف على أساس الشهادة في الرتبة المبينة أدناه :
الرتبة

محقق المنافسة
و التحقٌقات اإلقتصادٌة

نمط التوظيف

شروط االلتحاق حسب التخصص المطلوب

حٌازة شهادة البكالورٌا مع إتمام الدراسة لسنتٌن من التكوٌن العالً المتواصل فً
إحدى التخصصات األتٌة :
علوم إقتصادٌة –علوم تجارٌة – محاسبة و جباٌة – تسوٌق – إدارة أعمال
(مناجمنت) – قانون األعمال – محاسبة – مالٌة – تجارة دولٌة
مسابقة على أساس الشهادة – .دراسة و بحوث تجارٌة – إقتصاد و تنمٌة – إقتصاد تطبٌقً – إقتصاد
و تسٌٌر المؤسسات –إقتصاد دولً – تحلٌل إقتصادي – نقود ،و مالٌة
و بنوك – إقتصاد مالً – تسٌٌر األعمال – محاسبة و تسٌٌر مالً للمؤسسات
– تسٌٌر عمومً – مراقبة و تسٌٌر مالً للمؤسسات
– محاسبة و مالٌة.

عدد المناصب
المالية المفتوحة

10

مكان التعيين

والٌة معسكـر

شروط أخرى

اإلقامة فً والٌة
معسكـر

يجب أن يحتوى ملف الترشح علي الوثائق التالية :
 طهب ذطٍ يتعهك بانًشاركت يؤرخ و يًضً يٍ طزف انًتزشح يع تحسَس انزتبت انًمصىزة و انعُىاٌ انشرصٍ انكايم و رلى انهاتف. َسرت يٍ بطالت انتعزَف انىطُُت سارَت انًفعىل. َسرت يٍ انًؤهم أو انشهازة انًطهىبت أو انًستىي انسراسٍ و /أو انتكىٍَ يزفىلت بكشف َماط يسار انسراست أو انتكىٍَ . استًارة يعهىياث يزفىلت بصىرة شًسُت تًأل وتىلع يٍ طزف انًتزشح تحًم يٍ انًىلع اإلنكتزوٍَ نًسَزَت انتجارة نىالَت يعسكز . www.dcmascara.gov.dzَ تعٍُ عهً انًتزشحٍُ انًمبىنٍُ َهائُا لبم تعُُُهى فٍ انزتب استكًال يهفاتهى اإلزارَت بانىثائك انتانُت:
 شهازة انسىابك انعسنُت سارَت انًفعىل  ،شهازة انحانت انعائهُت ( عُس االلتضاء) ،شهازة انًُالز رلى  ،13شهازتاٌ طبُتاٌ (عاو ،صسرَت) 04 ،صىر شًسُت . كًا َتعٍُ عهُهى إَساع كم وثائك إثباث نهبُاَاث انًسوَت فٍ إستًارة انتزشح.
تحديد آجال التسجيالت وإيداع الملفات :
 َىزع أو َزسم يهف انتزشح فٍ انعُىاٌ انتانٍ (يسَزَت انتجارة نىالَت يعسكز  -انحٍ اإلزارٌ انجسَس  -انًُطمت  12يعسكز) . تحسز آجال إذتتاو انتسجالث فٍ انًسابمت انًفتىحت برًست عشز (َ )15ىو عًم إبتساءا يٍ تارَد أول إنصاق عهً يستىي انىكانت انىطُُت نهتشغُم -مالحظــة  :ال تأذذ بعٍُ اإلعتبار انًهفاث انُالصت أو تهك انىارزة ذارج آجال انتسجُالث.

