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 تىفيذعىن  16 عىن تسييز وعدد 13مهىدس وعدد  01 عدد اوتداب إجــزاءاث تىظيــم مىـاظـزة 

 بالشزكت التىوسيت للسكز 
 

 

عون تسٌٌر  13وعدد  مهندس 01 تنظم الشركة التونسٌة للسكر مناظرة باالختبارات النتداب عدد

 . عون تنفٌذ حسب اختصاصات محددة16وعدد 

    شكل المناظرة- 1
مناظرة انتداب وطنٌة تعتمد على المؤهالت العلمٌة وذلك باجتٌاز المترشحٌن الختبارات كتابٌة حسب 

 للناجحٌن منهم فً (TEST PSYCHOTECHNIQUE)االختصاص، ثم اختبار بسٌكوتقنً 

 .االختبارات الكتابٌة، مع إضافة اختبار تطبٌقً بالنسبة للمترشحٌن فً خطة سائق شاحنات ثقٌلة

ٌتم نشر البالغ عبر موقع الواب الخاص بالشركة التونسٌة للسكر وبالوكالة الوطنٌة للتشغٌل والعمل المستقل 

 : وبمكتب التشغٌل الجهوي بباجة كما ٌنشر بالصحف التونسٌة وٌتضمن ما ٌلً 

  تحدٌد شكل المناظرة 

 قائمة فً الخطط المعروضة للتناظر مع تحدٌد المستوى العلمً واالختصاصات 

  عدد البقاع المخصصة لكل اختصاص 

  شروط الترشح الجتٌاز المناظرة 

 تارٌخ غلق قائمات الترشح 

  كٌفٌة التسجٌل وإعداد ملف التسجٌل 

الشركة التونسٌة للسكر شارع الطاهر الحداد طرٌق طبرقة باجة : ٌتم اعتماد البرٌد على العنوان التالً

 .وذلك فً مختلف مراحل المناظرةأو االتصال مباشرة بالمصالح المختصة للتواصل مع المترشحٌن 

 

 قائمة االختصاصات المعروضة للتناظر- 2

 
ٌمكن االطالع على االختصاصات المعروضة للتناظر بالقائمة المبٌنة على موقع الـواب الخاص بالشركة 

التونسٌة للسكر 

 شروط الترشح الجتياز المناظرة- 3

  2016 سنة فً غرة جانفً 40السن القصوى. 

 توفر الشهادة العلمٌة المطلوبة لالختصاص المرشح له مع توفٌر الوثائق المطلوبة للترشح. 

 الترشح الختصاص واحد فحسب من بٌن االختصاصات المبٌنة بالقائمة المذكورة. 

 التزام المترشح بالعمل بالجهة التً ٌتم تعٌٌنه فٌها من طرف الشركة التونسٌة للسكر فً حالة قبوله 

 التزام المترشح بقبول نتائج المناظرة حتى وإن تم إلغاؤها. 
 
 
 
 
 

http://www.sotusucre.com.tn/


 الوثائق المطلوبة للترشح  – 4

 مطلب ترشح عادي لالختصاص المطلوب 

 سٌرة ذاتٌة 

  (وجه وظهر على نفس الصفحة)نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة 

 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمٌة 

  نسخة مطابقة لألصل من المعادلة بالنسبة للشهادات األجنبٌة أو المسلمة من طرف المؤسسات

 .الجامعٌة التونسٌة الحرة

  ًنسخة مطابقة لألصل من شهادة تثبت انجاز خدمات مدنٌة فعلٌة لطرح مدة هذه الخدمات ف

 .صورة تجاوز السن القانونٌة

  بالنسبة للمنهدسٌن2016نسخة مطابقة لألصل من شهادة التسجٌل بعمادة الهندسٌن لسنة . 

 نسخة مطابقة لألصل من رخصة السٌاقة بالنسبة للمترشحٌن فً خطة سائق شاحنات ثقٌلة. 

  شهادة ترسٌم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغٌل والعمل المستقل لم ٌمض على تارٌخ

 . تسلٌمها أكثر من ثالثة أشهر فً تارٌخ ختم الترشحات

  :دراسة مطالب الترشح – 5

  تتم دراسة مطالب الترشح على ضوء الوثائق المضمنة بملف كل مترشح واعتمادا على مدى

وٌترتب عن كل تصرٌح مغالط عدم قبول مطلب الترشح ومنع . استجابتها لشروط الترشح

وفً صورة اكتشاف أي مغالطة بعد عملٌة االنتداب، فإنه ٌتم . المترشح من المشاركة فً المناظرة

 .عزل المعنً باألمر مع تطبٌق اإلجراءات المنصوص علٌها بالتشرٌع الجاري به العمل

  ٌرفض كل ملف: 

 . ال ٌحتوي على كافة الوثائق المطلوبة للترشح√ 

 ال ٌحتوي على شهادة تستجٌب للمستوى العلمً واالختصاص المطلوبٌن بقائمة الخطط √ 

 .المعروضة للترشح

 . مخالف ألحد النقاط المبٌنة بشروط الترشح√   

  ٌتم إعداد قائمة الترشحات المقبولة والترشحات الغٌر مقبولة وٌتم التنصٌص بالنسبة لهذه األخٌرة

 .على أسباب رفضها

  تتقبل لجنة المناظرة الطعون الواردة علٌها فً أجل أقصاه خمسة أٌام من تارٌخ نشر قائمة

الترشحات المقبولة والترشحات الغٌر مقبولة على موقع الواب وتدرسها وتبدي رأٌها فٌها مع 

 .إعالم المعنٌٌن باألمر ثم تتم دعوة المقبولٌن الجتٌاز االختبار الكتابً

  :مراحل تنظيم المناظرة- 6

 : أطوار ٌنقسم كل طور منها إلى مراحل 5تشتمل المناظرة على 

 قبول ودراسة الترشحات: الطور األول  -

 .إجراء االختبار الكتابً للمترشحٌن المقبولة مطالب ترشحاتهم: الطور الثانً  -

 للناجحٌن فً (TEST PSYCHOTECHNIQUE)إجراء االختبار البسٌكوتقنً: الطور الثالث -

االختبار الكتابً حسب الجدول المصاحب و إجراء االختبار التطبٌقً بالنسبة للناجحٌن فً 

 .االختبار البسٌكوتقنً بالنسبة للمترشحٌن فً خطة سائق شاحنات ثقٌلة

اإلعالن عن النتائج األولٌة وتتقبل لجنة المناظرة الطعون الواردة علٌها وتدرسها : الطور الرابع -

 .فً أجل أقصاه خمسة أٌام من تارٌخ نشر النتائج األولٌة على موقع الواب

 .اإلعـالن عن النتائـج النهائٌـة: الطور الخامس  -
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  االختبـارات– 7

  : االختبار الكتابي– 7-1

 بالنسبة للمترشحٌن فً خطة مهندس وتقنٌٌن سامٌٌن- 

 :ٌحتوي االختبار الكتابً على ثالث مواد حسب الجدول التالً

 
 (دق)مدة االختبار  الضارب العدد المسند لالختبار االختبار

 60 02 30 مادة االختصاص  ►
 30 1 30  اللغة األنقليزية►
 30 1 30  الثقافة العامـة►

 بالنسبة للمترشحٌن فً خطة عامل وسائق شاحنات ثقٌلة - 
                        :ٌحتوي االختبار الكتابً على مادتٌن حسب الجدول التالً 

 (دق)مدة االختبار  الضارب العدد المسند لالختبار االختبار
 60 02 30 مادة االختصاص  ►
 30 1 30  الثقافة العامـة►

 

  ٌرفض كل مترشح لم ٌجر أحد االختبارات الكتابٌة مهما كان السبب أو فً صورة عدم تقدٌم ورقة

 .االختبار أو من قّدم ورقة االختبار بدون التنصٌص على هوٌة المترشح

 فً مادة االختصاص 15/30 ٌرفض كل مترشح تحصل على عدد أقل من. 
 

إثر ذلك ٌتم ترتٌب الممتحنٌن تفاضلٌا لكل اختصاص حسب العدد الجملً المتحصل علٌه باالعتماد على 

 .الضوارب المذكورة أعاله وٌمر لالختبار البسٌكو تقنً العدد المطلوب بكل اختصاص
 

فً حالة التساوي فً العدد الجملً ألكثر من مترشح فً المرتبة األخٌرة للمؤهلٌن الجتٌاز االختبار           
 .البسٌكو تقنً ٌتم قبول المعنٌٌن

 
  : والنتائج النهائية(TEST PSYCHOTECHNIQUE)االختبار البسيكو تقني - 7-2
 

 الضارب العدد المسند االختبار 

 2 30 البسيكو تقني
 

ٌشارك فً هذا االختبار الممتحنون المقبولون فً االختبار الكتابً حسب الشروط المذكورة أعاله وحسب 
 .الجدول المصاحب

ٌرفض كل ممتحن ناجح كتابٌا ولم ٌجر االختبار البسٌكو تقنً مهما كان سبب تغٌبه أو تحصل على عدد أقل 

 .فً االختبار البسٌكو تقنً 15/30من 

 .االختبار التطبيقي بالنسبة للمترشحين في خطة سائق شاحنات ثقيلة- 7-3
 

 الضارب العدد المسند االختبار 

 2 30 التطبيقي
 

ٌشارك فً هذا االختبار الممتحنون المقبلون فً االختبار البسٌكوتقنً بالنسبة للمترشحٌن فً خطة سائق 

 .شاحنات ثقٌلة حسب الشروط المذكورة أعاله

ٌرفض كل ممتحن ناجح فً االختبار البسٌكو تقنً ولم ٌجر االختبار التطبٌقً مهما كان سبب تغٌبه أو تحصل 

 .فً االختبار التطبٌقً 15/30على عدد أقل من 

 
3 

 
 



 
  :احتساب العدد الجملي لالختبارات وإعداد القائمة النهائية للمترشحين- 7-4

  :بالنسبة للمترشحين في خطة مهندس وتقنيين ساميين وعمال

 (باعتبار الضوارب)ٌضاف عدد االختبار البسٌكو تقنً للمجموع العام المتحصل علٌه فً االختبارات الكتابٌة 

 . بالنسبة للناجحٌن فً االختبار البسٌكو تقنً

  :وبالنسبة للمترشحين في خطة سائق شاحنات ثقيلة

باعتبار )ٌضاف عدد االختبار البسٌكو تقنً والتطبٌقً للمجموع العام المتحصل علٌه فً االختبارات الكتابٌة 

 . بالنسبة للناجحٌن فً االختبار التطبٌقً (الضوارب

 
 .ٌتم ترتٌب جمٌع المترشحٌن فً قائمة حسب العدد الجملً المتحصل علٌه تفاضلٌا

تنظر لجنة المناظرة فً النتائج النهائٌة وتحدد قائمة الناجحٌن نهائٌا وقائمة االنتظار التً ٌتم اعتمادها عند 

 .الحاجة
 
  :مالحظة

 
فً حالة تساوي أكثر من مترشح فً المرتبة األخٌرة للمقبولٌن ٌتم اختٌار أكبرهم سنا، وفً حالة التساوي فً 

وفً حالة التساوي  (تكون األفضلٌة للمتزوجٌن والذٌن لهم أكثر عدد من األبناء)السن، ٌتم اعتماد الحالة المدنٌة 

 .ٌتم إجراء قرعة بٌنهم تحت إشراف لجنة المناظرة وبحضور المعنٌٌن
 

  : انطالق عملية االنتداب– 8
 

ٌتم إعالم الناجحٌن نهائٌا عن طرٌق البرٌد إلتمام الوثائق اإلدارٌة وإجراء الفحوصات الطبٌة الالزمة قبل 
 . مباشرة العمل

 .ٌخضع كافة الناجحٌن إلى فحص طبً ٌجرى من طرف طب الشغل قبل مباشرة العمل
 

 ٌرفض كل مترشح 
تغٌب عن إجراء الفحص الطبً أو ال تتوفر فٌه اإلمكانٌات العقلٌة أو البدنٌة أو الصحٌة لممارسة  * 

 .العمل المنتدب له حسب تقرٌر طب الشغل

 قدم وثائق غٌر مطابقة لالختصاص المطلوب 

 تخلف عن االلتحاق لمباشرة عمله فً األجل األقصى المحدد من طرف الشركة التونسٌة للسكر    . 

فً إحدى حاالت الرفض المبٌنة أعاله ٌتم المرور مباشرة إلى المترشح الموالً فالموالً حسب الترتٌب 

 .المضبوط بقائمة االنتظار

 

 :الوثائق المطلوبة عند االنتداب 

بعد النجاح فً المناظرة وقبل مباشرة العمل ٌجب على كل مترشح إتمام ملفه وذلك بمد الشركة التونسٌة 

 :للسكر بالوثائق المطلوبة ومن ضمنها خاصة ماٌلً

  03خالٌة من السوابق العدلٌة لم ٌمض على تسلٌمها أكثر من  (أو وصل إٌداع) 3بطاقة عدد 

 أشهر

  أشهر03مضمون الوالدة لم ٌمض على تسلٌمه أكثر من . 

  مصحوبة بالمعادلة بالنسبة للشهادات األجنبٌة أو المسلمة )نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمٌة

 (من طرف المؤسسات الجامعٌة التونسٌة الحرة

 صورتٌن شمسٌتٌن. 
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  عون تنفيذ 16 وعدد تسييـر عون 13 وعـدد مهندس 01 منـاظـرة انتداب عـدد

 قـائمة اختصاصات المناظـرة
ن
ن

 

عدد المتزشحيه  االختصاص الشهـادة العلميــت السلك

 لالختبار البسيكى تقىي

العدد األقصى 

 لالوتداباث

 01 05 إػاليٍح صُاػٍح (5+ تاكانىسٌا )انشهادج انىطٍُح نًهُذط   إطاراث

 09 45 إنكرشويٍكاٍَك  شهادج ذمًُ عايً أو اإلجاصج انرطثٍمٍح  أعىان

 03 15 يٍكاٍَك شهادج ذمًُ عايً أو اإلجاصج انرطثٍمٍح تسييز

 01 05 صُاػاخ غزائٍح شهادج ذمًُ عايً أو اإلجاصج انرطثٍمٍح 

 05 25 يٍكاٍَك شهادج يؤهم ذمًُ يهًُ أعىان

 01 05 لٍادج أَظًح اإلَراج شهادج يؤهم ذمًُ يهًُ تىفيذ

 07 35 كهشتاء شهادج يؤهم ذمًُ يهًُ 

انغُح انثانثح ثاَىي َظاو لذٌى تُجاح أو انغُح  

سخصح عٍالح يٍ + انراعؼح َظاو جذٌذ تُجاح 

يُز عُرٍٍ ػهى األلم فً ذاسٌخ " ج"انصُف 

 خرى انرششحاخ

 

 عائك شاحُاخ ثمٍهح
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 .ػذد انًرششحٍٍ فً االخرثاس انثغٍكىذمًُ ٌغاوي خًظ يشاخ انؼذد األلصى نالَرذاتاخ: مالحظت 




