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 رئاسة الجمهورية

  "ومكافحة اإلقصاء "تآزر المندوبية العامة للتضامن الوطني

 األمين العام

 

 _________: نواكشوط في

 

 ___________: الرقم

 

 

 ترشيحاتإشعار بالدعوة لتقديم 

 

لجنة أعضاء في اكتتاب " تآزر المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة اإلقصاء " تنوي

( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 4لمدة أربع )إبرام الصفقات العمومية الخاصة بها 

وفقًا إلجراءات اختيار شفافة  "تآزر" –لجنة إبرام الصفقات العمومية سيتم اختيار أعضاء 

 المندوبية لدىبين الموظفين التعاقديين  الترشيحاتطريق دعوة داخلية لتقديم وتنافسية عن 

حالين إلى المندوبية أو الوكالء المتعاقدين للدولة الم العمومية الوظيفةأو موظفي ة العام

  .العامة

 

 التالية: الشروط رشحين استيفاءعلى المت

 :  االختصاص

 

 التالية :  اتاالختصاصحد أعلى المترشحين استيفاء على األقل 

 أن يكون المترشح : 

  أخصائيا في إبرام الصفقات العمومية 
 خزينة )إداري لل ارئيسي ا، إداريا مدنيا أو مفتش مختصا في القانون

 القديم(  نظاممن السلك المالي وفق ال
  إقتصاديا 
  مهندسا 
  مماثل   أي اختصاصأو أن يتوفر المترشح على 

 

 



  الشهادات

 

سنوات على األقل( أو ما يعادله  4دبلوم جامعي )الباكالوريا + 

 في االقتصاد ، التسيير ، المالية ، القانون ، الهندسة أو ما يعادلها 

 

 تجربة عامة   التجارب المهنية
 

 10  عامة في مجال الكفاءة السنوات على األقل من التجربة 

 ربة محددة : جت
  5 سنوات تجربة في إبرام الصفقات العمومية 

 

المركزية للمندوبية العامة "تآزر" يحمل  السكرتاريايجب إيداع ملف الترشيح في ظرف مغلق لدى 

 العبارات الحصرية التالية :

 13في تاريخ أقصاه  " لمندوبية العامة "تآزرلالترشح لمنصب عضو في لجنة الصفقات العمومية " 

 لمي الموحد . ازواال بالتوقيت الع 12ي الساعة ف 2023يناير 

 يجب على ملف الترشح أن يتضمن العناصر التالية : 

  إلى رئيس اللجنة  هةبخط اليد باللغة العربية أو الفرنسية موج ةمكتوب الترجحافع ودتقتضي رسالة

   لعامة "تآزر" المندوبية الجنة إبرام الصفقات العمومية /  صة المسؤولة عن اختيار أعضاءتالمخ
  سيرة ذاتية مصدقة ال تزيد عن  ثالث صفحات   
  الشهاداتنسخ مصدقة من  
  مستندات أو إفادات تثبت تجربة المترشح 
  "مستند يثبت وضع المترشح بصفته موظفا أو متعاقدا لدى "تآزر 

 

 تذكير:لل

 ا. يودي تقديم ملف غير مكتمل أو يحتوي على تصريح كاذب إلى رفضه بشكل تلقائي 

 ب. أي تجربة غير مثبتة لن يتم أخذها في الحسبان 

 ب من المترشحين تقديم مستندات بعد انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشيحات  لت. لن يط

 

 

 صةترئيس اللجنة المخ

 29/12/2022نواكشوط في 

 

 


