
  الشركة التونسیة للمالحة

  ات خارجیة إلنتداب إطارات و أعوان بالشركة التونسیة للمالحةمناظر 
  :مختلفة طبقا للبیانات التالیة إطارات أو أعوان في إختصاصات 7تعلن الشركة التونسیة للمالحة عن فتح مناظرة خارجیة بالملفات و اإلختبارات إلنتداب 

مرجع 
  المناظرة

رمز 
  المناظرة

الخطة 
المعروضة 

  للتناظر
عدد الخطط   اإلختصاص المطلوب

  وحدة التعیین  المفتوحة
عدد الخطط 
حسب وحدة 

  التعیین
  وصف وظیفي للخطة  الشروط الخاصة للمشاركة

1 

1001 

  متصرف

نقل متعدد /نقل بحري/تجارة
  الوسائط و اللوجیستیك

أن یكون المترشح متحصال على األستاذیة أو اإلجازة التطبیقیة  في   1  وكالة بنزرت  1
  .سنوات في خطة مماثلة 3اإلختصاص المطلوب مع خبرة ال تقل عن 

عمل میداني في میناء العمل بالوكالة مع 
بنزرت یتطلب حضور خارج أوقات العمل و 

أیام اآلحاد و األعیاد و من األفضل أن 
  ,رشح من جنس الذكوریكون المت

  1  وكالة رادس  1  محاسبة  1002
أن یكون المترشح متحصال على شهادة األستاذیة أو الماجیستیر المهني 
نظام جدید في اإلختصاص المطلوب و یستحسن أن تكون له خبرة في 

  .خطة مماثلة
  .القیام بالمهام المحاسبیة بالوكالة

أو مناهج كمیة  محاسبة  1003
  تطبیقیة أو مراقبة التصرف

إدارة الدراسات و   1
  مراقبة التصرف

1  
أن یكون المترشح متحصال على شهادة األستاذیة أو الماجیستیر نظام 
جدید أو ما یعادله في اإلختصاص المطلوب و یستحسن أن تكون له 

  .خبرة في خطة مماثلة
  .القیام بمهام مراقبة التصّرف

إدارة المالیة و   1  مالیة و محاسبة  1004
  المحاسبة

1  
أن یكون المترشح متحصال على شهادة األستاذیة أو الماجیستیر المهني 
نظام جدید في اإلختصاص المطلوب و یستحسن أن تكون له خبرة في 

  .خطة مماثلة

الدفوعات و التصّرف في متابعة إنجاز و 
  الخزینة

2  

2001  

  تقني سامي

  1  إعالمیة  1  إعالمیة
أن یكون المترشح متحصال على شهادة البكالوریا و شهادة التقني السامي 

في اإلختصاص المطلوب و یستحسن أن تكون له خبرة في خطة 
  .مماثلة

  متابعة إستغالل النظم و معدات اإلنتاج

  2  نقل بحري و لوجیستیك   2002
البكالوریا و شهادة التقني السامي أن یكون المترشح متحصال على شهادة   1  وكالة رادس

سنوات في خطة  3في اإلختصاص المطلوب مع خبرة ال تقل عن 
  .مماثلة

عمل میداني في مینائي رادس و حلق 
الوادي یتطلب حضور خارج أوقات العمل و 

أیام اآلحاد و األعیاد و من األفضل أن 
  یكون المترشح من جنس الذكور

وكالة حلق 
  الوادي

1  

 

 

 



  

  الشروط العامة للمشاركة
 

 .یجب على المترشح أن یكون تونسي الجنسیة و متمتعا بحقوقه المدنیة )1

 .یلتزم المترشح بالعمل بالوحدة التي یتم تعیینه فیها من طرف الشركة التونسیة للمالحة )2

سنة على  37و )  1004- 1003- 1002-1001رمز المناظرة (على أقصى تقدیر بالنسبة للمتصرف سنة  40ال یمكن أن یتجاوز سن المترشح  )3
 . تاریخ فتح المناظرةفي   و ذلك )2002-2001رمز المناظرة (أقصى تقدیر بالنسبة للتقني السامي 

 .ال یمكن الترشح لمن له مستوى تعلیمي أعلى من المستوى المطلوب )4

 .ال یمكن الترشح إّال في خطة واحدة )5

 : على ثالث مراحل 2 و  1تجرى المناظرات : المقاییس )6

  التسجیل:المرحلة األولى 
  recrutementctn.com.tn ـیجب على المترشح الذي تتوفر فیه الشروط المطلوبة التسجیل وجوبا على موقع الواب ل -

  .2015دیسمبر  12آخر أجل للتسجیل بموقع الواب   -
  :المرحلة الثانیة 

، ترتیبا تفاضلیا حسب المجموع الشخصي المتحصل علیه و الذي یحتسب على النحو آلّیا باإلعتماد على المنظومةیتّم الترتیب األولي للمترشحین للمناظرات، 
  :التالي

  

  .عدد مقیاس السنّ + عدد مقیاس الخبرة  ) +X 1.5معدل سنة التخرج ) + (X0.5 معدل شهادة البكالوریا () = نقطة 100على (المجموع الشخصي
  .نقاط 10 معدل البكالوریا-
  .نقطة 30) دون إحتساب األعداد المسندة لمشاریع ختم الدراسات(معدل سنة التخرج  -
، و نقطة 40حاجة الشركة األكیدة للخبرة في الخطط المعروضة للتناظر  و بإعتبار أو متصل بهفي المیدان المطلوب أو في مجال مشابه خبرة المترشح  -

 .ذلك باإلعتماد على المؤّیدات

  .نقطة 20سن المترشح  -
  
  



  
لتقدیم ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي ) égrammeTél(عن طریق إرسال تلغراف  المتحصلین على المراتب األولى یتم إستدعاء المترشحین :هام جّدا

  :  للشركة أو بالبرید إلى
  

  .1001شارع داق همارشولد تونس  05الشركة التونسیة للمالحة 
  ال یفتح

  ......إختصاص..... إنتدابمناظرة 
  

 : المرحلة الثالثة 
 
مرات عدد الخطط  07فى حدود  من ضمن المترشحین الذین استكملوا ملفاتهم تتم دعوة المترشحین المتحصلین على المراتب األولى من المناظرة  -  أ

 .المعروضة  للتناظر إلجتیاز اإلختبارات الشفاهیة
 
دون إعتبار األعداد  الشفاهیةتفاضلیا وفقا لألعداد المتحصل علیها في اإلختبارات  الذین تّمت دعوتهم الجتیاز اإلختبار الّشفاهي یتم ترتیب المترشحین  - ب

 .المسندة للملّف و في حالة التساوي بین المترشحین تعطى األولویة لصاحب أفضل معدل سنة التخرج
 
لتونسیة للمالحة نهائیا في حدود الخطط المتناظر علیها حسب ترتیب أعداد اإلختبار الشفاهي تفاضلیا ویتّم قبول المترّشحین قصد اإللتحاق بالشركة ا  - ت

  .ضمن قائمة االنتظار 10/20ویدرج الباقون والذین ال تقل أعدادهم عن 
  

  

  

  

  



  مالحظات هاّمــة

المعطیات  بإستمارة الترّشح عند تسجیله بالمنظومة و هو مسؤول عنكّل مترّشح مدعو للتثّبت من صّحة البیانات و دّقة المعلومات التي یصّرح بها  �
 .حالنهائي للمترشّ  اإلقصاءأّن أي تصریح مغالط یترّتب عنه إلى مع اإلشارة  ملّفه مالتي یدرجها بهذه اإلستمارة و التي یتّم إعتمادها عند تقیی

  .بتسجیل مّدة الخبرة إّال التي تتوّفر لدیه مؤّیداتها ال یقوم المترشح �

 .بملّفه عند الطلبیقوم المترّشح بطباعة إستمارة مطلب الترشح قبل تاریخ ختم الترشحات و اإلحتفاظ بها إلرفاقها  �

 .بحلول أجل ختم باب التسجیل یتوقف قبول الترشحات على الموقع اإللكتروني �

الملفات و المطالب الواردة على الشركة التونسیة للمالحة قبل صدور هذا البالغ أو قبل تسّلم المترّشح لإلستدعاء أو عند عدم  ال تؤخذ بعین اإلعتبار �
 .إحترام الشروط أو المتطلبات المنصوص علیها بهذا البالغ

المركزي للشركة أو ختم البرید ، و یعتبر صاحبه  یرفض وجوبا كل ملف یرد بعد التاریخ المحّدد باإلستدعاء ، و یعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط �
  . متخلّیا  و یحّل محّله المترّشح الموالي في الترتیب التفاضلي
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