الجمهورية التونسية
وزارة اﻹقتصاد والمالية ودعم اﻹستثمار
شركة شبكة تونس للتجارة

دليـــل المترشــــﺢ
 -1شروط المشاركة في المناظرات الخارجية:
 يجب أن يكﻮن المترشح ُمحرزا على الشهادة العلميّة المطلﻮبة.ومتصرف وفني ﺳامي(
أول و محلّل
 السنّ بالنسبة للمناظرات المفتوحة في رتب )مهندس ّّ
يجب ّأﻻ يتجاوز ّ
سن المترشح أربعﻮن ) (40سﻨة ﻓي  01ﺟانفي .2021
ويمنﺢ في صورة تجاوز المترشﺢ السن القصوى ) 40ﺳنة( تنفيﻼ في السن كما يلي :
يتم احتساب السن القصﻮى ابتداء من سﻨة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعﻨﻮان طالب
شغل أو تربّص تأهيل للحياة المهﻨيّة بالﻨسبة للمﻨاظرات التي تفتح خﻼل الخمﺲ سﻨﻮات التي تلي سﻨة التسجيل
بشرط التحيين  ،وﻓي ﺟميع الحاﻻت يجب ّأﻻ تتجاوز السن القصﻮى للمتر ّ
شح لهذه المﻨاظرة  45سﻨة ﻓي غرة
ﺟانفي  2021طبقا ﻷحكام اﻷمر عدد  1031لسﻨة  2006المؤرخ ﻓي  13أﻓريل .2006
 السنّ بالنسبّة للمناظرة المفتوحة في رتبة )كاتب إدارة(يجب ّأﻻ يتجاوز ّ
سن المترشح خمﺲ وثﻼثﻮن ) (35سﻨة ﻓي  01ﺟانفي .2021
ويقع تقدير السن القصوى يﻮم قيام المترشح بتسجيل إسمه بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعﻨﻮان طالب
شغل أو تربّص تأهيل للحياة المهﻨيّة بالﻨسبة للمﻨاظرات التي تفتح خﻼل الخمﺲ سﻨﻮات التي تلي تاريخ هذا
التسجيل بشرط التحيين  ،وﻓي ﺟميع الحاﻻت يجب ّأﻻ تتجاوز السن القصﻮى للمتر ّ
شح لهذه المﻨاظرة  40سﻨة
ﻓي غرة ﺟانفي  2021طبقا ﻷحكام عدد  1229لسﻨة  1982المؤرخ ﻓي  2سبتمبر  1982والمتمم باﻷمر عدد
 1551لسﻨة  1992المؤرخ ﻓي  28أوت  1992المتعلق باﻷحكام اﻹستثﻨائية الخاصة بالمشاركة ﻓي مﻨاظرات
اﻹنتداب الخارﺟية.
 كما تطرح من سن المترشح ﻓي ﺟميع المﻨاظرات المدة المساوية لفترة العمل المدني والمقضاة بصفة عﻮنمتربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد باﻹدارات العمﻮمية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمﻮمية ذات
الصبغة اﻹدارية أو بالمﻨشآت العمﻮمية أو المؤسسات العمﻮمية التي ﻻ تكتسي صبغة إدارية.
 يجب أن يكﻮن المترشح تﻮنسي الجﻨسيّة ومتمتّعا بجميع حقﻮقه المدنيّة وأن تتﻮﻓّر ﻓيه المؤ ّهﻼت البدنيةوالذهﻨية المطلﻮبة ليمارس بكامل تراب الجمهﻮريّة الﻮظائف الّتي ترشح لها.
سﻮابق العدليّة.
 يجب أن يكﻮن سج ّل المترشح خاليا من ال ّ ﻻ يتم التر ّشح إﻻ لمﻨاظرة واحدة ﻓقط.
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 -2إجراءات المشاركة في المناظرات الخارجية :
 يجب على كل من يرغب ﻓي الترشح والذي تتﻮﻓر ﻓيه الشروط المطلﻮبة الﻨفاذ إلى مﻮقع الﻮاب الخاصبالشركة  www.tradenet.com.tn:8082/concoursﻹدراج المعلﻮمات المطلﻮبة باستمارة الترشح
بكل دقة.
 كل مترشح مدعﻮ للتثبت من صحة البيانات ودقة المعلﻮمات المصرح بها باستمارة الترشح عﻨد تسجيلهبالمﻨظﻮمة وهﻮ مسؤول عن المعطيات التي يدرﺟها بهذه اﻹستمارة والتي يتم اعتمادها عﻨد تقييم ملفه.
علما وأنه ﻻ يمكن للمترشح تحيين هذه المعطيات بعد المصادقة الﻨهائية عليها.
 يقﻮم المترشح بطباعة استمارة الترشح قبل تاريخ ختم الترشحات وإمضائها ﻹرﻓاقها بملفه عﻨد الطلب قصدالتثبت من صحة المعطيات المصرح بها بالتسجيل اﻹلكتروني.
 تتﻮقّف عمليّة التسجيل عن بعد بحلﻮل أﺟل ختم الترشحات ،وﻻ يمكن للمترشح إعادة استخراج استمارةالترشح بعد هذا اﻷﺟل.
 ك ّل مترشح مدعﻮ وﺟﻮبا إلى طبع استمارة الترشح وذلك قبل نهاية غلق سج ّل الترشحات وتضاف هذهاﻻستمارة إلى ملف المترشح ﻓي صﻮرة قبﻮل ملفّه ﻓي المرحلة اﻷولى .وﻻ يمكن بعد انتهاء آﺟال التسجيل
الﻨفاذ إلى المﻮقع للتر ّ
شح أو ﻻستخراج استمارة الترشح.
ي تعديل ﻓي البيانات ال ُمصادق عليها من قِبل المترشح.
 ﻻ تقﻮم اﻹدارة بأ ّ ﻻ تُقبل مطالب تتعلّق بتعديل المعطيات الّتي س ّجلها المترشح بالمﻨظﻮمة. -3مراحل إنجاز المناظرات الخارجية :
تجرى المﻨاظرات الخارﺟية على ثﻼث مراحل :
أ -المرحلة اﻷولى :
تت ّم دراسة المعطيات المضمﻨة باستمارة الترشح ،وترتيب المترشحين بصفة تفاضلية على أساس العدد المسﻨد
للملف وﻓي حالة التساوي تُعطى اﻷولﻮيّة لﻸكبر سﻨّا ويت ّم احتساب العدد المسﻨد للملف حسب كل خطة
معروضة للتﻨاظر كما يلي:
 مهندس أول :
العدد ال ُمسند للملﻒ = معدل البكالوريا )ضارب  + (2معدّل الثﻼث ﺳنوات الجامعيّة اﻷخيرة والمكلّلة
التخرج.
بالنجاح باعتبار ﺳنة
ّ
 محلّـــل :
العدد ال ُمسند للملﻒ = معدل البكالوريا )ضارب  + (2معدّل الثﻼث ﺳنوات الجامعيّة اﻷخيرة
التخرج.
والمكلّلة بالنجاح باعتبار ﺳنة
ّ
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 متصــ ّرف :
العدد ال ُمسند للملﻒ = معدل البكالوريا )ضارب  + (2معدّل الثﻼث ﺳنوات الجامعيّة اﻷخيرة
التخرج.
والمكلّلة بالنجاح باعتبار ﺳنة
ّ
 فني ﺳامي :
العدد المسند للملﻒ = المعدل العام لسنوات الدراﺳة الجامعية )ضارب  (1,2بالنسبة لفني
ﺳامي متحصل على البكالوريا
أو
العدد المسند للملﻒ = المعدل العام لسنوات الدراﺳة بالنسبة للمترشﺢ المتحصل على شهادة
علمية منظرة بالمستوى الرابع من ﺳلم الوظائﻒ الوطني وغير متحصل على البكالوريا
 كاتب إدارة :
العدد ال ُمسند للملﻒ = معدّل البكالوريا )ضارب  (1,2بالنسبة للمتحصل على شهادة البكالوريا
أو
المعدل العام لسنة التخرج بالنسبة للمترشﺢ المتحصل على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى
الثالث من ﺳلم الوظائﻒ الوطني في اختصاص الكتابة.
تتم دعﻮة المترشحين حسب ترتيبهم التفاضلي ،ﻓي حدود خمسين ) (50ضعفا للعدد المطلﻮب ﻓي كل خطة،
عن طريق البريد مضمﻮن الﻮصﻮل قصد تقديم ملفاتهم ﻓي غضﻮن عشرة ) (10أيام من تاريخ استدعائهم.
تُﻨشر

قائمة

المترشحين

المقبﻮلين

لتقديم

ملفاتهم

على

مﻮقع

الﻮاب

الخاص

بالشركة

www.tradenet.com.tn:8082/concours

المكونة للملﻒ:
الوثائق
ّ
أول
مهندس ّ
 استمارة الترشح ممضاة.
 نسخة من بطاقة التعريف الﻮطﻨية.
 نسخة مطابقة لﻸصل من الشهادة الﻮطﻨيّة لمهﻨدس ﻓي إختصاص شبكات وسﻼمة معلﻮماتيّة أو نسخة
مطابقة لﻸصل من شهادة معادلة بالﻨسبة لشهائد التعليم الخاص أو الشهائد اﻷﺟﻨبية )يجب أن يكﻮن تاريخ
الحصﻮل على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق باب الترشحات(.
 نسخة مطابقة لﻸصل من كشف اﻷعداد لشهادة البكالﻮريا.
التخرج.
سﻨﻮات الثﻼث اﻷخيرة والمكلّلة بالﻨجاح باعتبار سﻨة
 نسخ مطابقة لﻸصل من كشﻮﻓات اﻷعداد لل ّ
ّ
 نسخة من شهادة الترسيم بعمادة المهﻨدسين ﻓي تاريخ غلق سجل الترشحات.
 شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
سم أو
تسليمها أكثر من ثﻼثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عﻮن متربّص أو متر ّ
متعاقد باﻹدارات العمﻮميّــة )بالنّسبة للمترشﺢ الّذي تجاوز  40ﺳنة في تاريخ  01جانفي .(2021
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محلّـــــل
استمارة الترشح ممضاة.
نسخة من بطاقة التعريف الﻮطﻨية.
نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة اﻷستاذيّة أو شهادة اﻹﺟازة ﻓي "نظام إمد" ﻓي اختصاص علﻮم
اﻹعﻼميّة أو اﻹعﻼميّة ال ُمطبّقة ﻓي التص ّرف أو نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة معادلة بالﻨسبة لشهائد
التعليم الخاص أو الشهائد اﻷﺟﻨبية )يجب أن يكﻮن تاريخ الحصﻮل على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق
باب الترشحات(.
نسخة مطابقة لﻸصل من كشف اﻷعداد لشهادة البكالﻮريا.
خرج.
نسخ مطابقة لﻸصل من كشﻮﻓات اﻷعداد لل ّ
سﻨﻮات الثﻼث اﻷخيرة والمكلّلة بالﻨجاح باعتبار سﻨة الت ّ
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
سم أو
تسليمها أكثر من ثﻼثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عﻮن متربّص أو متر ّ
متعاقد باﻹدارات العمﻮميّــة )بالنّسبة للمترشﺢ الّذي تجاوز  40ﺳنة في تاريخ  01جانفي .(2021
متصـــرف
ّ
استمارة الترشح ممضاة.
نسخة من بطاقة التعريف الﻮطﻨية.
نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة اﻷستاذيّة أو شهادة اﻹﺟازة ﻓي "نظام إمد" ﻓي اختصاص التصرف
المالي أو التصرف المحاسبي أو نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة معادلة بالﻨسبة لشهائد التعليم الخاص
أو الشهائد اﻷﺟﻨبية الذي )يجب أن يكﻮن تاريخ الحصﻮل على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق باب
الترشحات(.
نسخة مطابقة لﻸصل من كشف اﻷعداد لشهادة البكالﻮريا.
التخرج.
سﻨﻮات الثﻼث اﻷخيرة والمكلّلة بالﻨجاح باعتبار سﻨة
نسخ مطابقة لﻸصل من كشﻮﻓات اﻷعداد لل ّ
ّ
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
سم أو
تسليمها أكثر من ثﻼثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عﻮن متربّص أو متر ّ
متعاقد باﻹدارات العمﻮميّــة )بالنّسبة للمترشﺢ الّذي تجاوز  40ﺳنة في تاريخ  01جانفي (2021
فني ﺳامي
استمارة الترشح ممضاة.
نسخة من بطاقة التعريف الﻮطﻨي.
نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة الدراسات التكﻨﻮلﻮﺟية العليا أو نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة اﻹﺟازة
أو نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة تكﻮيﻨية مﻨظرة بالمستﻮى الرابع من سلم الﻮظائف الﻮطﻨي ﻓي
اختصاص الشبكات اﻹعﻼمية أو نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة المعادلة بالﻨسبة للشهائد المسلمة من
المؤسسات الخاصة أو اﻷﺟﻨبية )يجب أن يكﻮن تاريخ الحصﻮل على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق
باب الترشحات(.
نسخ مطابقة لﻸصل من ﺟميع كشﻮﻓات اﻷعداد لسﻨﻮات الدراسة الجامعية بالﻨسبة للمترشح المتحصل
على شهادة الدراسات التكﻨﻮلﻮﺟية العليا أو شهادة اﻹﺟازة.
نسخة مطابقة لﻸصل من كشف اﻷعداد المتضمن للمعدل العام عﻨد التخرج بالﻨسبة للمترشح المتحصل
على شهادة تكﻮيﻨية مﻨظرة بالمستﻮى الرابع من سلم الﻮظائف الﻮطﻨي.
نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة البكالﻮريا بالﻨسبة للمتحصل على البكالﻮريا.
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 شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
سم أو
تسليمها أكثر من ثﻼثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عﻮن متربّص أو متر ّ
متعاقد باﻹدارات العمﻮميّــة )بالنّسبة للمترشﺢ الّذي تجاوز  40ﺳنة في تاريخ  01جانفي .(2021









كاتــب إدارة
استمارة الترشح ممضاة.
نسخة من بطاقة التعريف الﻮطﻨية.
نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة البكالﻮريا )أو شهادة معادلة( مع شهادة تكﻮين ﻓي الرقن أو اﻷعمال
المكتبية واﻹعﻼمية.
أو نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة تكﻮيﻨية مﻨظرة بالمستﻮى الثالث من سلم الﻮظائف الﻮطﻨي ﻓي
اختصاص الكتابة مصحﻮبة بشهادة معادلة بالﻨسبة للشهائد المسلمة من المؤسسات الخاصة أو اﻷﺟﻨبية
)يجب أن يكﻮن تاريخ الحصﻮل على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق باب الترشحات(.
نسخة مطابقة لﻸصل من كشف اﻷعداد لشهادة البكالﻮريا أو نسخة مطابقة لﻸصل من كشف أعداد
يتضمن المعدل العام لسﻨة التخرج بالﻨسبة للمتحصل على شهادة تكﻮيﻨية مﻨظرة بالمستﻮى الثالث من سلم
الﻮظائف الﻮطﻨي ﻓي اختصاص الكتابة.
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
سم أو
تسليمها أكثر من ثﻼثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عﻮن متربّص أو متر ّ
متعاقد باﻹدارات العمﻮميّــة )بالنّسبة للمترشﺢ الّذي تجاوز  35ﺳنة في تاريخ  01جانفي (2021

ترسل الﻮثائق المكﻮنة لملف الترشح والمذكﻮرة أعﻼه حسب كل خطة )بالنسبة للمترشحين الذين تلقوا
اﺳتدعاءات فقط( ﻓي ظرف مغلق عن طريق البريد مضمﻮن الﻮصﻮل أو البريد السريع على العﻨﻮان التالي :
نهج بحيرة مﻼران ،تقسيم الخليج ،ضفاف البحيرة ،1053 ،تونﺲ.
ﻻ يكتب على الظرف الخارﺟي لملف الترشح سﻮى عبارة "ﻻ يفتﺢ -مناظرة خارجية -شركة شبكة تونﺲ
للتجارة  /الخطة المطلوبة".
تقﻮم لجﻨة المﻨاظرة بدراسة ملفات المترشحين الّذين ت ّمت دعﻮتهم ﻹرسال ملفّاتهم والتثبت ﻓيها ومقارنتها مع
المعطيات المصرح بها عبر المﻮقع والمﻮﺟﻮدة باستمارة الترشح واسبتعاد الترشحات غير المطابقة لشروط
الترشح أو المتض ّمﻨة لمعطيات مخالفة للﻮثائق المثبتــة لها.
* يعتبر ﻻغيا كل ملﻒ :
 ﻻ يتضمن الشهائد العلمية وكشﻮﻓات اﻷعداد المطلﻮبة. بعد مرحلة القبﻮل اﻷولي وعﻨد طلب ملفات الترشح ،ترﻓض الملفّات ال ُمرسلة بعد اﻵﺟال المحددة ويكﻮنختم البريد الدليل الﻮحيد على معرﻓة تاريخ اﻹرسال.
ﻻ يتم التﻨصيص بالظرف الخارﺟي لملف الترشح على الخطة المطلﻮبة أو تضمن الظرف الخارﺟيمعطيات خاطئة.
أن صاحبه تر ّ
ـ ثبُت ّ
شح ﻷكثر من مﻨاظرة.
 إذا تضمن ملف الترشح مؤيدات متضاربة مع البيانات المسجلة باستمارة الترشح.مﻼحظة  :ﻻ ترﺟع الملفات المرﻓﻮضة إلى أصحابها.
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ب -اﻹختبار الكتابي :
يتم استدعاء المترشحين المقبﻮلين ﻓي المرحلة اﻷولى ﻹﺟراء اﻹختبار الكتابي )أو اﻹختبار التطبيقي بالﻨسبة
لخطة كاتب إدارة( ﻓي تاريخ أول ثم اﻹختبار الشفاهي ﻓي مﻮعد ﻻحق.
يعتمد اﻹختبار الكتابي على تقﻨية اﻷسئلة متعددة اﻹختيارات ) (QCMحﻮل مﻮاضيع ﻓي اﻹختصاص ويسﻨد
للمترشح عدد على مائة ).(100
يتم إقصاء المترشحين الذين تحصلﻮا ﻓي اﻹختبار الكتابي على عدد أقل من .100/50
ج -اﻹختبار الشفاهي :
بعد إﺟراء اﻹختبار الكتابي )أو اﻹختبار التطبيقي بالﻨسبة لخطة كاتب إدارة( ،تتم دعﻮة المترشحين بعدد ﻻ
يقل عن ضعف عدد الخطط المفتﻮحة للتﻨاظر ﻹﺟراء اختبار شفاهي ﻓي اﻹختصاص والثقاﻓة العامة كما يلي :
 بالﻨسبة لمهﻨدس أول ) 02خطط مفتﻮحة للتﻨاظر(  :تتم دعﻮة الـ 25مترشحا المرتبين حسبالجدارة ﻓي اﻹختبار الكتابي.
 بالﻨسبة لمحلل )  03خطط مفتﻮحة للتﻨاظر(  :تتم دعﻮة الـ 30مترشحا المرتبين حسب الجدارةﻓي اﻹختبار الكتابي.
 بالﻨسبة لمتصرف ) 02خطط مفتﻮحة للتﻨاظر(  :تتم دعﻮة الـ 25مترشحا المرتبين حسب الجدارةﻓي اﻹختبار الكتابي.
 بالﻨسبة لفﻨي سامي )خطة واحدة مفتﻮحة للتﻨاظر(  :تتم دعﻮة الـ 20مترشحا المرتبين حسبالجدارة ﻓي اﻹختبار الكتابي.
 بالﻨسبة لكاتب إدارة )خطة واحدة مفتﻮحة للتﻨاظر(  :تتم دعﻮة الـ 20مترشحا المرتبين حسبالجدارة ﻓي اﻹختبار التطبيقي.
ويسﻨد لﻺختبار الشفاهي عدد على مائة ).(100
يتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المجمﻮع العام من الﻨقاط المتحصل عليه ﻓي اﻹختبار الكتابي )أو
اﻹختبار التطبيقي بالﻨسبة لخطة كاتب إدارة( واﻹختبار الشفاهي.
وﻓي حالة التساوي تُعطى اﻷولﻮيّة لﻸكبر سﻨا.
صل عليه ك ّل مترشح وﻓقا للقاعدة التالية :
يتم احتساب المجمﻮع العام للﻨّقاط والمتح ّ
المجموع العام للنقاط لكل مترشﺢ = عدد اﻹختبار الكتابي )أو اﻹختبار التطبيقي( +عدد اﻹختبار الشفاهي
2

تﻨشر الﻨتائج الﻨهائية على مﻮقع الﻮاب الخاص بالشركة .www.tradenet.com.tn:8082/concours :
المصرح بقبﻮلهم بصفة نهائيّة للقيام بالفحﻮصات الطبية الﻼزمة .وﻓي حال القبﻮل من الهيكل
ويتم استدعاء
ّ
الطبي للشركة ،تتم الدعﻮة ﻻستكمال الملف اﻹداري.
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أحكام عامة :
 يمكن للمترشح اﻹعتراض عن الﻨتائج المﻨشﻮرة ﻓي أﺟل عشرة ) (10أيام وذلك بالﻨسبة لك ّل مرحلة منمراحل المﻨاظرة .وتسري آﺟال اﻹعتراض بعشرة ) (10أيام إبتداءا من تاريخ نشرها .ويت ّم اﻹعتراض
بﻮاسطة رسالة مضمﻮنة الﻮصﻮل تﻮ ّﺟه إلى شركة شبكة تﻮنﺲ للتجارة ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ
ورودها.
دون بمحضر الجلسة وت ُﻨشر
 تت ّم دراسة اﻹعتراضات من قِبل لجﻨة المﻨاظرة واتخاذ قرارات ﻓي شأنها ت ُ ّبمﻮقع الﻮاب الخاص بالشركة .www.tradenet.com.tn:8082/concours :
 ﻻ يمكن قبﻮل مترشح تحصل على مجمﻮع نهائي أقل من  100/50ما لم تر اللّجﻨة خﻼف ذلك. تعد ّ اللجﻨة ،قائمة المقبﻮلين بصفة نهائيّة وقائمة تكميلية لكل خطة مفتﻮحة للتﻨاظر حسب ترتيبهم التفاضليوذلك ﻓي حدود  % 50من عدد الخطط المدرﺟة بالقائمة اﻷصلية.
الرﺟﻮع إلى القائمة التكميليّة ﻓي حالة عدم التحاق المقبﻮلين بصفة نهائيّة بمقر العمل بعد إعﻼمهم
 يتم ّوالتﻨبيه عليهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .ويﻨتهي العمل بهذه القائمة التكميلية بعد انقضاء أﺟل ستة
) (06أشهر من اﻹعﻼن على الﻨتائج الﻨهائية.
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