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FO/GRH/09   : انرشلٛى

 04 :انًشاجؼح

 1/1 :انظفذح

PU ط.و: .    
خارجُح يُاظرج فتح عٍ اإلعالٌ  

 

 

 
 ٍٚيغاػذ ذمٍُٛٛ الَرذاب شفاْٙ تاخرثاس يشفٕػح تانًهفاخ خاسجٛح يُاظشج ذُظٛى االنكرشَٔٛح نهًظادلح انٕؽُٛح انٕكانح ذؼرضو

 :انرانٙ انُذٕ ػهٗ ٔرنك 2019 عُح تؼُٕاٌ

 

 انخطح يساعذ تقٍُ

 شهادج أو وانتظرف االقتظاد أو االعاليُح عهىو فٍ انثكانىرَا شهادج عهً يحرز
 يهٍُ تقٍُ يؤهم

 انًطهىب انذراسً انًستىي   

 انًُظىياخ أو انشثكاخ إدارج
 تجارج أو يانُح أو يحاسثح 

 أو انًطهىتح انشهادج    
 االختظاص

 انًُظىياخ أو انشثكاخ إدارج 1

 تجارج أو يانُح أو يحاسثح 1

  نهتُاظر انًعروضح انخطظ

 انعًم يكاٌ االنكتروَُح نهًظادقح انىطُُح انىكانح

   انًطهىب نالختظاص انشهادج يطاتقح   (يهٍُ تقٍُ يؤهم أو انثكانىرَا شهادج)

 انعهًُح انشهادج يعذل 12/20 إنً 10 يٍ َقاط 1

  

 
 14/20 إنً 12 يٍ أكثر َقاط 2

 16/20 إنً 14 يٍ أكثر َقاط 3

 16/20 يٍ أكثر َقاط 5

  انخثرج أو انتّرتض يّذج أشهر 3 إنً شهر يٍ َقطح 0.5

 أشهر 6 إنً أشهر 4 يٍ َقاط 1

 أشهر 9 إنً أشهر 7 يٍ َقاط 1.5

 شهر 12 إنً أشهر 10 يٍ َقاط 3

 شهر 15 إنً شهر 13 يٍ َقاط 3.5

 شهر 18 إنً شهر 16 يٍ َقاط 4

 شهر 24 إنً شهر 19 يٍ َقاط 4.5

 شهر 24 يٍ أكثر َقاط 5

 

  .َقاط 0 اسُاد َتى نهًهف انًذعًح انىثائق غُاب طىرج فٍ)*(

  

 

 

 

I. انًُاظرج فٍ نهًشاركح انعايح انشروط: 
 انخطح نًًاسعح انًطهٕتح انًإْالخ فّٛ ذرٕفش ٔأٌ انًذَٛح تذمٕلّ ٔيرًرؼا انجُغٛح ذَٕغٙ انًرششخ ٚكٌٕ أٌ ٚجة -

 .نٓا انًرششخ

 فٍ يهٍُ تقٍُ يؤهم أو وانتظرف االقتظاد أو اإلعاليُح عهىو فٍ انثكانىرَا شهادج عهً يحرزا َكىٌ أٌ انًترشح عهً َجة

: انتانُح االختظاطاخ
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 انًُظىياخ أو انشثكاخ إدارج  .

 تجارج أو يانُح أو يحاسثح. 

 .يؼادنح تمشاس يظذٕتح كاَد ارا ئال انخاطح انجايؼاخ يٍ انًغهًح ٔانشٓاداخ االجُثٛح انشٓاداخ ذمثم ال -

 .2019 جاَفٙ أٔل فٙ االكثش ػهٗ عُح 40 عٍ انًرششخ ٚرجأص اٌ ًٚكٍ ال -
 أ ٔلُٙ أ يرشعى يرشتض ػٌٕ تظفح ٔانًمؼاخ انفؼهٙ انًذَٙ انؼًم نفرشج انًغأٚح انًذج انًرششخ عٍ يٍ ذطشح -

 أ انؼًٕيٛح تانًُشاخ أ االداسٚح انظثغح راخ انؼًٕيٛح تًإعغاخ انًذهٛح انجًاػاخ أ انؼًٕيٛح تاإلداساخ يرؼالذ
 ؽانة تؼُٕاٌ انًغرمم ٔانؼًم انرشغٛم تًكرة انرغجٛم يذج ذطشح كًا اداسٚح طثغح ذكرغٙ ال انرٙ انؼًٕيٛح تانًإعغاخ

 انمظٕٖ انغٍ ذرجأص اٌ انذاالخ جًٛغ فٙ ًٚكٍ ٔال انًُٓٛح نهذٛاج ذأْٛم ترشتض انمٛاو يذج أ انرغجٛم ذذٍٛٛ ششٚطح شغم

 .انؼًم تّ انجاس٘ نهششٚغ ؽثما ذذرغة ،2019 عُح يٍ جاَفٙ أٔل فٙ عُح 45

II. انًُاظرج ٌف انًشاركح إجراءاخ : 

 ٍٛانٕكانح  يٕلغ يٍ انرششخ ٔاعرًاسج انًشاسكح يطهة تغذة ٚمٕو أٌ انًطهٕتح انششٔؽ فّٛ ذرٕفش انز٘ انًرششخ ػهٗ ٚرؼ 

www.tuntrust.tn  انرانٛح انٕثائك يغ ٔئسعانٓا : 
 االلرؼاء، ػُذ انًؼادنح لشاس يٍ َٔغخح يُٓٙ ذمُٙ يإْم شٓادج أٔ انثكانٕسٚا شٓادج يٍ َغخح -
 انٕؽُٛح، انرؼشٚف تطالح يٍ َغخح -
 ،االخرظاص يجال فٙ ٔانرشتض انخثشج إلثثاخ انًإٚذاخ يٍ َغخ    -

 يكاذة تادذٖ ذشعًّٛ أ فؼهٛح يذَٛح خذياخ 2019 جاَفٙ أٔل فٙ عُح 40 عٍ ذجأص انز٘ انًرششخ اَجاص ذثثد ٔثٛمح -

 .انرشغٛم

 يثاششج اٚذاػٓا أٔ انثشٚذ ؽشٚك ػٍ أسٚاَح 2083 – 3,5 كى سٔاد ؽشٚك انًٕاطالخ ذكُٕنٕجٛا يذُٚح  :انرانٙ انؼُٕاٌ ئنٗ
                              انرانٛح نهؼثاسج انخاسجٙ انظشف ػهٗ انرُظٛض يغ اإلنكرشَٔٛح نهًظادلح انٕؽُٛح نهٕكانح انؼثؾ تًكرة

 الَتذاب خارجُح يُاظرج َفتح ال "

   "2019 سُح تعُىاٌ يساعذٍَ تقٍُُُ 

 

: هايح يالحظاخ

 انثرَذ ختى وَعتًذ تانىكانح انضثظ تًكتة يثاشرج اَذاعها تتى انتٍ نهًهفاخ تانُسثح انًركسٌ انضثظ يكتة ختى اعتًاد َتى 

 .اإلَذاع تارَخ إلثثاخ انثرَذ طرَق عٍ ترسم انتٍ نهًهفاخ تانُسثح

 انرششخ ٔاعرًاسج انًشاسكح تًطهة تٓا انًظشح انًؼهٕياخ ٔدلح انثٛاَاخ طذح يٍ نهرثثد يذػٕ يرششخ كم.  

 انرششذاخ خرى آجال تؼذ انٕاسدج انًهفاخ ذشفغ. 

 انًطهٕب االخرظاص فٙ يُٓٙ ذمُٙ يإْم شٓادج فٛٓا  ذرٕفش ال انرٙ انًهفاخ ذشفغ. 

 30:13انساعح عهً 2019 جىَهُح 17 َىو : انترشحاخ ختى تارَخ 

 أٔ انششٔؽ ذذرشو نى انرٙ أٔ انثالؽ ْزا طذٔس لثم انٕكانح ػهٗ انٕاسدج ٔانًهفاخ انًطانة جًٛغ االػرثاس تؼٍٛ ذإخز ال 

. انًُاظشج تٓزِ ػهٛٓا انًُظٕص انًرطهثاخ

 انًذذد انراسٚخ تؼذ ٚظم ذششخ يطهة كم ٔجٕتا ٚشفغ.  

 ٙ . انغشع فٙ ٔطم ذغهٛى ٚرى انؼثؾ تًكرة يثاششج انرششخ يهف ئٚذاع دانح ف

 ٔاػذح غٛش َغخ ٚرؼًٍ أٔ أػالِ انًزكٕسج انٕثائك ئدذٖ يٍ يُمٕطا ٚمذو ذششخ يهف كم الغٛا ٚؼرثش .

 أطذاتٓا ئنٗ انًشفٕػح انًهفاخ ذشجغ ال. 

 

III. انًُاظرج يراحم:  

 انًهفاخ وفرز فتح : األونً انًرحهح 

  :انرانٛح نهششٔؽ ٚغرجٛثٌٕ ال انزٍٚ انًرششذٍٛ ٔالظاء انًهفاخ فشص ٚرى
 نهرششخ، األلظٗ انغٍ -

 يؤهم أو وانتظرف االقتظاد أو اإلعاليُح عهىو فٍ انثكانىرَا شهادج)انًطهٕب نالخرظاص انؼهًٛح انشٓادج يطاتمح -

 ،(تجارج أو يانُح أو يحاسثح/ انًُظىياخ أو انشثكاخ إدارج فٍ يهٍُ تقٍُ

 .انٕكانح نذٖ انًهفاخ اٚذاع آجال ئدرشاو -
 فٙ انًرششذٍٛ ذشذٛة ٚمغ عرًاسجالتا انًؼًُح انثٛاَاخ يغ ٔيماسَرٓا انًُاظشج نششٔؽ انًهفاخ يطاتمح يٍ انرثثد تؼذ -

 .أػالِ تانجذٔل انًزكٕسج نهًماٚٛظ ٔفما ذفاػهٛا انًشدهح ْزِ

 .  (َفغٙ ذمُٙ )انشفاْٙ االخرثاس إلجشاء أٔنٛا انًمثٕنٍٛ انًرششذٍٛ لائًح ذذذٚذ انًُاظشج نجُح ذرٕنٗ رنك اثش ٔػهٗ

 ػُٕاَٛٓى ػهٗ فشدٚح يكاذٛة تٕاعطح( َفغٙ ذمُٙ)انشفاْٙ االخرثاس إلجشاء األٔائم( 60) انغرٍٛ انًرششذٍٛ دػٕج ٚرى -
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 .  انرششخ تاعرًاسج انًغجهح

 

 انشفاهً االختثار : َُحانثا انًرحهح 

 َمطح، 20 ٔ 0 تٍٛ ٚرشأح ػذد ٔئعُادْى  (َفغٙ ذمُٙ) انشفاْٙ االخرثاس إلجشاء انًمثٕنٍٛ  انًرششذٍٛ دػٕج ٚرى -

 .10/20 يٍ ألم ػذد ػهٗ انًرذظم انًرششخ الظاء ٔٚرى انشفاْٙ، االخرثاس يؼاٚٛش دغة

 .انشفاْٙ االخرثاس اجشاء ػٍ ذغٛثٕا انزٍٚ أنٛا انًرششذٍٛ الظاء ٚمغ -

 

 

IV. تانُتائج انتظرَح : 

 تٍٛ انرغأ٘ دانح ٔفٙ . (َفغٙ ذمُٙ)انشفاْٙ االخرثاس فٙ ػهٛٓا انًرذظم نألػذاد ٔفما ذفاػهٛا انًرششذٍٛ ذشذٛة ٚرى

. عُا نألكثش األٔنٕٚح ذؼطٗ انًرششذٍٛ
 انًؼشٔػح انًشاكض دذٔد فٙ ذكًٛهٛح ٔلائًح َٓائٛح تظفح لثٕنٓى ًٚكٍ انز٘ األٔائم االثٍُٛ انًرششذٍٛ اعى انهجُح ذمرشح
 األطهٛح تانمائًح انًغجهٍٛ انًرششذٍٛ ذؼٕٚغ يٍ االلرؼاء، ػُذ انٕكانح، نرًكٍٛ انرفاػهٙ انرشذٛة دغة ٔرنك نهرُاظش

 . انؼًم تٓا انجاس٘ نهرشاذٛة ؽثما ٔرنك ػهٛٓى ٔانرُثّٛ اػاليٓى تؼذ ػًهٓى تًشاكض ٚهرذمٕا نى ٔانزٍٚ

 

V. انُٓائٛح انُاجذٍٛ لائًح:  
 اإلنكرشَٔٙ انًٕلغ ػهٗ نهُاجذٍٛ ْائٛحانٍ انمائًح َٔشش تانُرائج انرظشٚخ االنكرشَٔٛح نهًظادلح انٕؽُٛح انٕكانح ذرٕنٗ -

 .ػًهٓى كضاتًش نالنرذاق اعرذػاؤْى ٚرى ثى نهٕكانح

  :هايح يالحظاخ -
 ٔٚرى انرششخ تًهف انًطهٕتح نهٕثائك نألطم يطاتمح َغخ ترمذٚى انُٓائٛح تانُرائج انرظشٚخ اثش لثٕنّ ذى يرششخ كم ٚهرضو -

 .انرششخ نًهف انٕثائك ْزِ يطاتمح ػذو ذثٍٛ يٍ كم الظاء

 .  انًُاظشج َرائج ػهٗ انطؼٌٕ نمثٕل انٕكانح يٕلغ ػهٗ انُٓائٛح تانُرائج انرظشٚخ ذاسٚخ يٍ أٚاو 10 أجم انٕكانح ذًُخ -

 


