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  حــــل المترشـــدلي
  
  : الخارجيةظرات اشروط المشاركة في المن -1

  يجب أن يكون المترشح ُمحرزا على الشهادة العلميّة المطلوبة. -

   ني سامي)فمحلّل ومتصّرف و س أّول والسّن بالنسبة للمناظرات المفتوحة في رتب (مهند -

  . 2021جانفي  01) سنة في 40يتجاوز سّن المترشح أربعون ( يجب أّال 

  : سنة) تنفيال في السن كما يلي 40ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى (

 ن طالباويتم احتساب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعن

 شغل أو تربّص تأهيل للحياة المهنيّة بالنسبة للمناظرات التي تفتح خالل الخمس سنوات التي تلي سنة التسجيل

 في غرة سنة 45تتجاوز السن القصوى للمترّشح لهذه المناظرة  أّال وفي جميع الحاالت يجب ،  بشرط التحيين

  .2006أفريل  13 ؤرخ فيملا 2006لسنة  1031طبقا ألحكام األمر عدد  2021جانفي 

   السّن بالنسبّة للمناظرة المفتوحة في رتبة (كاتب إدارة) -

  .2021جانفي  01) سنة في 35يتجاوز سّن المترشح خمس وثالثون ( يجب أّال 

التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب بمكتب  هإسمتسجيل يوم قيام المترشح بويقع تقدير السن القصوى 

تاريخ هذا ياة المهنيّة بالنسبة للمناظرات التي تفتح خالل الخمس سنوات التي تلي للح يلأهشغل أو تربّص ت

 سنة 40تتجاوز السن القصوى للمترّشح لهذه المناظرة  أّال وفي جميع الحاالت يجب ،  بشرط التحيينالتسجيل 

باألمر عدد تمم لموا 1982سبتمبر  2المؤرخ في  1982لسنة  1229طبقا ألحكام عدد  2021جانفي  في غرة

المتعلق باألحكام اإلستثنائية الخاصة بالمشاركة في مناظرات  1992 أوت 28المؤرخ في  1992لسنة  1551

  .اإلنتداب الخارجية

المدة المساوية لفترة العمل المدني والمقضاة بصفة عون  في جميع المناظرات كما تطرح من سن المترشح -

دارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات باإلد اقوقتي أو متع متربص أو مترسم أو

   .الصبغة اإلدارية أو بالمنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية

البدنية تونسي الجنسيّة ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة وأن تتوفّر فيه المؤّهالت  المترشح يجب أن يكون -

  .تراب الجمهوريّة الوظائف الّتي ترشح لها مللمطلوبة ليمارس بكااية هنلذوا

  .يجب أن يكون سجّل المترشح خاليا من الّسوابق العدليّة -

  ح إال لمناظرة واحدة فقط.ترشّ يتم الال  -

  

  

  
 

  الجمهورية التونسيةالجمهورية التونسية
  وزارة اإلقتصاد والمالية ودعم اإلستثماروزارة اإلقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار

  شركة شبكة تونس للتجارةشركة شبكة تونس للتجارة
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  : ات الخارجيةإجراءات المشاركة في المناظر -2

موقع الواب الخاص نفاذ إلى شروط المطلوبة اللا يجب على كل من يرغب في الترشح والذي تتوفر فيه -

إلدراج المعلومات المطلوبة باستمارة الترشح  www.tradenet.com.tn:8082/concours بالشركة

  بكل دقة.

عند تسجيله  لومات المصرح بها باستمارة الترشحكل مترشح مدعو للتثبت من صحة البيانات ودقة المع -

  هذه اإلستمارة والتي يتم اعتمادها عند تقييم ملفه.ات التي يدرجها بيطعبالمنظومة وهو مسؤول عن الم

  .عليها النهائيةتحيين هذه المعطيات بعد المصادقة  للمترشح علما وأنه ال يمكن

إلرفاقها بملفه عند الطلب قصد  وإمضائهايقوم المترشح بطباعة استمارة الترشح قبل تاريخ ختم الترشحات  -

  التسجيل اإللكتروني.يات المصرح بها بطعمالتثبت من صحة ال

بحلول أجل ختم الترشحات، وال يمكن للمترشح إعادة استخراج استمارة تتوقّف عمليّة التسجيل عن بعد  -

  .بعد هذا األجل الترشح

مترشح مدعو وجوبا إلى طبع استمارة الترشح وذلك قبل نهاية غلق سجّل الترشحات وتضاف هذه كّل  -

. وال يمكن بعد انتهاء آجال التسجيل في المرحلة األولىرة قبول ملفّه ملف المترشح في صو ىاالستمارة إل

  النفاذ إلى الموقع للترّشح أو الستخراج استمارة الترشح.

  .ال تقوم اإلدارة بأّي تعديل في البيانات الُمصادق عليها من قِبل المترشح -

  .لمنظومةسّجلها المترشح با يال تُقبل مطالب تتعلّق بتعديل المعطيات الّت -

  : ات الخارجيةمراحل إنجاز المناظر -3

  على ثالث مراحل : ات الخارجيةظراتجرى المن

  : المرحلة األولى -أ

على أساس العدد المسند بصفة تفاضلية  وترتيب المترشحيندراسة المعطيات المضمنة باستمارة الترشح،  تتمّ 

حسب كل خطة  سند للملفلعدد المة لألكبر سنّا ويتّم احتساب ايّ ووفي حالة التساوي تُعطى األول للملف

  معروضة للتناظر كما يلي:

 مهندس أول : 

معّدل الثالث سنوات الجامعيّة األخيرة والمكلّلة  +) 2ضارب (لوريا امعدل البك ف =لالعدد الُمسند للم

 .بالنجاح باعتبار سنة التخّرج

 : محلّـــل 

نوات الجامعيّة األخيرة معّدل الثالث س+ ) 2ضارب (لوريا البكا لدمعف = لالعدد الُمسند للم

 .والمكلّلة بالنجاح باعتبار سنة التخّرج
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 ّرفــمتص : 

معّدل الثالث سنوات الجامعيّة األخيرة + ) 2ضارب (لوريا امعدل البكف = لالعدد الُمسند للم

 .والمكلّلة بالنجاح باعتبار سنة التخّرج

 : فني سامي 

بالنسبة لفني  )1,2ضارب ( لسنوات الدراسة الجامعيةالعام معدل اللملف = د لسنلماالعدد 

 سامي متحصل على البكالوريا

 أو

بالنسبة للمترشح المتحصل على شهادة  لسنوات الدراسةالمعدل العام العدد المسند للملف = 

 اوريكالمنظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني وغير متحصل على البعلمية 

 : كاتب إدارة 

 ) بالنسبة للمتحصل على شهادة البكالوريا1,2(ضارب  معّدل البكالورياف = لعدد الُمسند للملا

  أو 

المعدل العام لسنة التخرج بالنسبة للمترشح المتحصل على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى 

 الثالث من سلم الوظائف الوطني في اختصاص الكتابة.
  

لمطلوب في كل خطة، عدد الل ضعفا )50( خمسينفاضلي، في حدود تيبهم الحسب ترتين رشحتتم دعوة المت

  ) أيام من تاريخ استدعائهم.10قصد تقديم ملفاتهم في غضون عشرة (عن طريق البريد مضمون الوصول 

 موقع الواب الخاص بالشركةلتقديم ملفاتهم على تُنشر قائمة المترشحين المقبولين 

www.tradenet.com.tn:8082/concours   

  الوثائق المكّونة للملف:
  مهندس أّول 

 ممضاة تمارة الترشحاس.  
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 
  نسخة الشهادة الوطنيّة لمهندس في إختصاص شبكات وسالمة معلوماتيّة أو نسخة مطابقة لألصل من

تاريخ  يجب أن يكون( هائد األجنبيةالشأو شهادة معادلة بالنسبة لشهائد التعليم الخاص  مطابقة لألصل من
 .)سابقا لتاريخ غلق باب الترشحات عادلةالحصول على شهادة الم

  األعداد لشهادة البكالوريا كشفنسخة مطابقة لألصل من. 
 نسخ مطابقة لألصل من كشوفات األعداد للّسنوات الثالث األخيرة والمكلّلة بالنجاح باعتبار سنة التخّرج. 
  في تاريخ غلق سجل الترشحات لمهندسينابعمادة  رسيمالتة ادهشنسخة من. 
 على تاريخ  ب التشغيل والعمل المستقل لم يمضطالب شغل مسلّمة من قبل مكتادة ترسيم بصفة شه

تسليمها أكثر من ثالثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عون متربّص أو مترّسم أو 
 .)2021في جان 01سنة في تاريخ  40ح الّذي تجاوز ش(بالنّسبة للمترة ــمتعاقد باإلدارات العموميّ 
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  محلّـــــل
 استمارة الترشح ممضاة.  
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 
  د" في اختصاص علوم شهادة األستاذيّة أو شهادة اإلجازة في "نظام إمنسخة مطابقة لألصل من

 شهادة معادلة بالنسبة لشهائد صل منلألة نسخة مطابقأو  ّرفلتصأو اإلعالميّة الُمطبّقة في ااإلعالميّة 
(يجب أن يكون تاريخ الحصول على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق التعليم الخاص أو الشهائد األجنبية 

 باب الترشحات).
 كالوريااألعداد لشهادة الب كشفصل من نسخة مطابقة لأل. 
 خّرجوالمكلّلة بالنجاح باعتبار سنة الت رةخيوات الثالث األّسنلل نسخ مطابقة لألصل من كشوفات األعداد. 
  على تاريخ  ب التشغيل والعمل المستقل لم يمضطالب شغل مسلّمة من قبل مكتشهادة ترسيم بصفة

تسليمها أكثر من ثالثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عون متربّص أو مترّسم أو 
 .)2021جانفي  01سنة في تاريخ  40ح الّذي تجاوز مترشللة (بالنّسبيّــة مومالعمتعاقد باإلدارات 

  
  متصـــّرف

 استمارة الترشح ممضاة.  
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 
  التصرف شهادة األستاذيّة أو شهادة اإلجازة في "نظام إمد" في اختصاص نسخة مطابقة لألصل من

لخاص معادلة بالنسبة لشهائد التعليم ادة اهش مطابقة لألصل من خةنسأو المالي أو التصرف المحاسبي 
(يجب أن يكون تاريخ الحصول على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق باب الذي أو الشهائد األجنبية 

 الترشحات).
 كالوريااألعداد لشهادة الب كشفصل من نسخة مطابقة لأل. 
 ار سنة التخّرجنسخ مطابقة لألصل من كشوفات األعداد للّسنوات الثالث األخيرة والمكلّلة بالنجاح باعتب. 
  طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ شهادة ترسيم بصفة

بّص أو مترّسم أو تسليمها أكثر من ثالثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عون متر
  )2021جانفي  01سنة في تاريخ  40(بالنّسبة للمترشح الّذي تجاوز متعاقد باإلدارات العموميّــة 

  
  فني سامي

 استمارة الترشح ممضاة.  
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطني 
  إلجازة ا شهادة نسخة مطابقة لألصل منشهادة الدراسات التكنولوجية العليا أو نسخة مطابقة لألصل من

في  منظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني تكوينيةشهادة نسخة مطابقة لألصل من أو 
المسلمة من شهادة المعادلة بالنسبة للشهائد نسخة مطابقة لألصل من أو  الشبكات اإلعالميةصاص اخت

سابقا لتاريخ غلق ة (يجب أن يكون تاريخ الحصول على شهادة المعادلالمؤسسات الخاصة أو األجنبية 
 باب الترشحات).

  ح المتحصل للمترشنسخ مطابقة لألصل من جميع كشوفات األعداد لسنوات الدراسة الجامعية بالنسبة
 .أو شهادة اإلجازة شهادة الدراسات التكنولوجية العلياعلى 

  المتحصل  بالنسبة للمترشح جعند التخرالعام معدل لكشف األعداد المتضمن لمن مطابقة لألصل نسخة
 .منظرة بالمستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني تكوينيةشهادة على 

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا بالنسبة للمتحصل على البكالوريا. 
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  على تاريخ  طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمضشهادة ترسيم بصفة
شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عون متربّص أو مترّسم أو  وتسليمها أكثر من ثالثة أشهر أ

 ).2021جانفي  01سنة في تاريخ  40(بالنّسبة للمترشح الّذي تجاوز باإلدارات العموميّــة متعاقد 
 

  كاتــب إدارة
  .استمارة الترشح ممضاة 
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 مع شهادة تكوين في الرقن أو األعمال  )أو شهادة معادلة(ا يطابقة لألصل من شهادة البكالورنسخة م

  .عالميةالمكتبية واإل
نسخة مطابقة لألصل من شهادة تكوينية منظرة بالمستوى الثالث من سلم الوظائف الوطني في  أو

لمؤسسات الخاصة أو األجنبية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة للشهائد المسلمة من ا اختصاص الكتابة
 شحات).ب أن يكون تاريخ الحصول على شهادة المعادلة سابقا لتاريخ غلق باب الترج(ي

  نسخة مطابقة لألصل من كشف األعداد لشهادة البكالوريا أو نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد
ظرة بالمستوى الثالث من سلم يتضمن المعدل العام لسنة التخرج بالنسبة للمتحصل على شهادة تكوينية من

 ظائف الوطني في اختصاص الكتابة. وال
  على تاريخ  ب التشغيل والعمل المستقل لم يمضقبل مكت طالب شغل مسلّمة منشهادة ترسيم بصفة

تسليمها أكثر من ثالثة أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني الفعلي بصفة عون متربّص أو مترّسم أو 
 )2021جانفي  01سنة في تاريخ  35ذي تجاوز لّ (بالنّسبة للمترشح اعموميّــة متعاقد باإلدارات ال

بالنسبة للمترشحين الذين تلقوا ف الترشح والمذكورة أعاله حسب كل خطة (لمل ةالوثائق المكون رسلت

 على العنوان التالي :أو البريد السريع  مضمون الوصول ) في ظرف مغلق عن طريق البريداستدعاءات فقط

  .، تونس1053ضفاف البحيرة،  ،نهج بحيرة مالران، تقسيم الخليج

شركة شبكة تونس  -مناظرة خارجية -ال يفتحعبارة " سوىال يكتب على الظرف الخارجي لملف الترشح 

  ".الخطة المطلوبة/  للتجارة

ومقارنتها مع  بت فيهاوالتث المترشحين الّذين تّمت دعوتهم إلرسال ملفّاتهم ملفاتبدراسة  لجنة المناظرةتقوم 

ير المطابقة لشروط رشحات غوالموجودة باستمارة الترشح واسبتعاد الت عبر الموقعمصرح بها لالمعطيات ا

  لها. المثبتــةّمنة لمعطيات مخالفة للوثائق المتضالترشح أو 

  :يعتبر الغيا كل ملف * 

  .المطلوبة الشهائد العلمية وكشوفات األعدادال يتضمن  -

بعد اآلجال المحددة ويكون ترفض الملفّات الُمرسلة  ت الترشح،ابعد مرحلة القبول األولي وعند طلب ملف -

 .ختم البريد الدليل الوحيد على معرفة تاريخ اإلرسال

أو تضمن الظرف الخارجي  ةلخطة المطلوبعلى ابالظرف الخارجي لملف الترشح  يتم التنصيصال -

  .معطيات خاطئة

   .ح ألكثر من مناظرةـ ثبُت أّن صاحبه ترشّ 

  ة مع البيانات المسجلة باستمارة الترشح.ن ملف الترشح مؤيدات متضاربمإذا تض -

  ة إلى أصحابها.رفوضال ترجع الملفات الم :مالحظة 
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  : الكتابي اإلختبار -ب
(أو اإلختبار التطبيقي بالنسبة األولى إلجراء اإلختبار الكتابي  المترشحين المقبولين في المرحلةيتم استدعاء 

  شفاهي في موعد الحق.ي تاريخ أول ثم اإلختبار الف )لخطة كاتب إدارة

ي اإلختصاص ويسند ) حول مواضيع فQCMيعتمد اإلختبار الكتابي على تقنية األسئلة متعددة اإلختيارات (

  ).100على مائة ( للمترشح عدد

 .50/100 يتم إقصاء المترشحين الذين تحصلوا في اإلختبار الكتابي على عدد  أقل من 

          : ر الشفاهيباتاإلخ -ج

عدد ال بتتم دعوة المترشحين )، بالنسبة لخطة كاتب إدارة أو اإلختبار التطبيقيإجراء اإلختبار الكتابي (بعد 

  كما يلي : اختبار شفاهي في اإلختصاص والثقافة العامةإلجراء عف عدد الخطط المفتوحة للتناظر يقل عن ض

رشحا المرتبين حسب مت 25اظر) : تتم دعوة الـتنلخطط مفتوحة ل 02بالنسبة لمهندس أول ( -

 في اإلختبار الكتابي. الجدارة

مترشحا المرتبين حسب الجدارة  30خطط مفتوحة للتناظر) : تتم دعوة الـ 03( بالنسبة لمحلل  -

 الكتابي.في اإلختبار 

 ارةجدلمترشحا المرتبين حسب ا 25خطط مفتوحة للتناظر) : تتم دعوة الـ 02بالنسبة لمتصرف ( -

  في اإلختبار الكتابي.

مترشحا المرتبين حسب  20بالنسبة لفني سامي (خطة واحدة مفتوحة للتناظر) : تتم دعوة الـ -

 في اإلختبار الكتابي. الجدارة

مترشحا المرتبين حسب  20مفتوحة للتناظر) : تتم دعوة الـ بالنسبة لكاتب إدارة (خطة واحدة -

 .تطبيقيفي اإلختبار ال الجدارة

  ).100لى مائة (ع عدد لإلختبار الشفاهي ندسوي

(أو  الكتابي العام من النقاط المتحصل عليه في اإلختبارتفاضليا حسب المجموع ترتيبا يتم ترتيب المترشحين 

  .الشفاهيختبار اإلوطة كاتب إدارة) اإلختبار التطبيقي بالنسبة لخ

  .وفي حالة التساوي تُعطى األولويّة لألكبر سنا 
  

  وفقا للقاعدة التالية : المتحّصل عليه كّل مترشحو للنّقاط العام ب المجموعساتيتم اح

  شفاهيعدد اإلختبار ال +(أو اإلختبار التطبيقي) عدد اإلختبار الكتابيلكل مترشح =  نقاط للالعام المجموع 
                                          2              

  .www.tradenet.com.tn:8082/concours : قع الواب الخاص بالشركةمو تنشر النتائج النهائية على

للقيام بالفحوصات الطبية الالزمة. وفي حال القبول من الهيكل  بصفة نهائيّة ح بقبولهميتم استدعاء المصرّ و

  الستكمال الملف اإلداري. الدعوةركة، تتم الطبي للش
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  أحكام عامة :

 مرحلة من لكلّ لك بالنسبة وذ ) أيام10( عشرةفي أجل  المنشورة جائتالنإلعتراض عن يمكن للمترشح ا -

ويتّم اإلعتراض  .ام إبتداءا من تاريخ نشرهاأي )10( ةعشروتسري آجال اإلعتراض ب .مراحل المناظرة

تاريخ  لتحديد ختم البريد عتمدونة الوصول توّجه إلى شركة شبكة تونس للتجارة ويرسالة مضم بواسطة

  .ورودها

نشر تُ ن بمحضر الجلسة وقرارات في شأنها تُدوّ ل لجنة المناظرة واتخاذ دراسة اإلعتراضات من قِب مّ تت -

  .www.tradenet.com.tn:8082/concours : موقع الواب الخاص بالشركةب

  اللّجنة خالف ذلك. ما لم تر 50/100ئي أقل من ل على مجموع نهاترشح تحصال يمكن قبول م -

 حسب ترتيبهم التفاضلي مفتوحة للتناظر كل خطةلائمة تكميلية قو بصفة نهائيّةالمقبولين  مةئاللجنة، قا تعدّ  -

  ئمة األصلية.من عدد الخطط المدرجة بالقا % 50وذلك في حدود 

لعمل بعد إعالمهم بمقر ا بصفة نهائيّة في حالة عدم التحاق المقبولين الّرجوع إلى القائمة التكميليّةيتم  -

ء أجل ستة انقضاالعمل. وينتهي العمل بهذه القائمة التكميلية بعد الجاري بها  للتراتيب اطبق هميوالتنبيه عل

  النتائج النهائية. اإلعالن على) أشهر من 06(


