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 الجمهورية التونسية        
                                                                                                                                                                                           وزارة الصناعة والمناجم والطاقة 

 
 

 

 

ارات إط النتداب 2022و 2021- 2016بعنوان سنوات  مناظرة خارجيةإعالن فتح 
 التونسية للسكر   ابلشركة وأعوان تنفيذن تسيري وأعوا

 

 12إطارات و 05تعتزم الشركة التونسية للسكر إجراء مناظرة خارجية النتداب 

 عون تسيير وذلك وفق بيانات الجدول التالي: 
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المعروضة الخطة  السلك
 للتناظر

عدد الخطط 
 المطلوبة 

 الوثائق المطلوبة  لمشاركةاشروط  الشهادة 

 
 
 
 

 
 
 
 

 إطارات 

مهندس في 
 الميكانيك 

 في الشهادة الوطنية لمهندس  02
 ما يعادلها أو ميكانيكال

 
 تفتح المشاركة:

لحاملي الجنسية التونسية مع مراعاة  -
المقتضيات المنصوص عليها بمجلة 

التونسية والمتمتعين بكامل  الجنسية
حقوقهم المدنية وحسن السيرة 

 واألخالق
 

المحرزين على الشهائد المطلوبة بهذا  -
 اإلعالن

 
 أن ال يترشح ألكثر من خطة واحدة  -

 
السن يحتسب وفقا ألحكام مقتضيات  -

المؤرخ  2006لسنة  1031األمر عدد 

على أن ال  2006أفريل   13في 

سنة بتاريخ  40يتجاوز سن المترشح 

مع تقديم شهادة   2022جانفي  01

ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من 
مكتب التشغيل و العمل المستقل لم 

يمضي على تاريخ تسليمها أكثر من 
أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني  03

الفعلي بصفة عون متربص أو مترسم 
و في جميع الحاالت يجب أن ال 
 45يتجاوز السن القصوى للمترشح 

     سنة.

 
 يتضمن وجوبا ملف الترشح الوثائق التالية:

نسخة من استمارة التسجيل تسحب من موقع  -
الواب الخاص بالشركة تكون ممضاة من قبل 

 المترشح 
(www.sotusucre.com.tn) 

بوابة نسخة من استمارة التسجيل تسحب من  -
  المناظرات العمومية

(www.concours.gov.tn) 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
 سيرة ذاتية  -
 نسخة مجردة من شهادة الباكالوريا  -
نسخة مجردة من الشهادة العلمية في  -

االختصاص المطلوب بالنسبة للشهائد األجنبية 
وشهائد مؤسسات التعليم العالي الخاصة تكون 

 مصحوبة وجوبا بنسخة من شهائد المعادلة 
  دسينشهادة التسجيل بعمادة المهن -
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا  -

 )أعداد المناظرة(
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد سنة  -

  التخرج
 بمكتب التشغيل وثيقة التسجيل  -

مهندس في 
 الكهرباء

 في مهندسالشهادة الوطنية ل    01
 ما يعادلهاأو  الكهرباء

اآللية مهندس في 
واإلعالمية 
  الصناعية

 

اآللية  في مهندسالشهادة الوطنية ل   01
 ما يعادلهاأو  واإلعالمية الصناعية
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الخطة المعروضة  السلك
 للتناظر

عدد الخطط 
 المطلوبة 

 الوثائق المطلوبة  لمشاركةاشروط  الشهادة 

 
 
 

 
 
 
 

 إطارات

مختص في 
    الوثائق

نظام  األستاذية في الوثائق واألرشيف  01
 قديم 

الماجستير المهني في الوثائق أو 
 ما يعادلها جديد أونظام  واألرشيف

 

 تفتح المشاركة:
لحاملي الجنسية التونسية مع مراعاة  -

المقتضيات المنصوص عليها بمجلة 
الجنسية التونسية والمتمتعين بكامل 

حقوقهم المدنية وحسن السيرة 
 واألخالق

المحرزين على الشهائد المطلوبة بهذا  -
 اإلعالن

 أن ال يترشح ألكثر من خطة واحدة  -
السن يحتسب وفقا ألحكام مقتضيات  -

المؤرخ  2006لسنة  1031األمر عدد 

على أن ال  2006أفريل   13في 

سنة بتاريخ  40يتجاوز سن المترشح 

مع تقديم شهادة    2022جانفي  01

ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من 
مكتب التشغيل و العمل المستقل لم 

تاريخ تسليمها أكثر من  يمضي على
أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني  03

الفعلي بصفة عون متربص أو مترسم 
و في جميع الحاالت يجب أن ال 
 45يتجاوز السن القصوى للمترشح 

     سنة. 

 
 يتضمن وجوبا ملف الترشح الوثائق التالية:

نسخة من استمارة التسجيل تسحب من موقع  -
كون ممضاة من قبل الواب الخاص بالشركة ت

 المترشح 
(www.sotusucre.com.tn) 

نسخة من استمارة التسجيل تسحب من البوابة  -
 الوطنية 

(www.concours.gov.tn) 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
 سيرة ذاتية  -
 نسخة مجردة من شهادة الباكالوريا  -
نسخة مجردة من الشهادة العلمية في  -

للشهائد األجنبية االختصاص المطلوب بالنسبة 
وشهائد مؤسسات التعليم العالي الخاصة تكون 

 مصحوبة وجوبا بنسخة من شهائد المعادلة  
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا  -

 )أعداد المناظرة(
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد سنة  -

 التخرج
 وثيقة التسجيل بمكتب التشغيل -
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الخطة المعروضة  السلك
 للتناظر

عدد الخطط 
 المطلوبة 

 الوثائق المطلوبة  لمشاركةاشروط  الشهادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعوان 
  تسيير

في  تقني سامي
  اإللكتروميكانيك 

 اإلجازة في اإللكتروميكانيك 05
 أو تقني سامي في اإللكتروميكانيك

أو مؤهل تقني سامي في 
 اإللكتروميكانيك

 ما يعادلهاأو  

 
 تفتح المشاركة:

لحاملي الجنسية التونسية مع مراعاة  -
المقتضيات المنصوص عليها بمجلة 
الجنسية التونسية والمتمتعين بكامل 

حقوقهم المدنية وحسن السيرة 
 واألخالق

المحرزين على الشهائد المطلوبة بهذا  -
 اإلعالن

 شح ألكثر من خطة واحدة أن ال يتر -
السن يحتسب وفقا ألحكام مقتضيات  -

المؤرخ  2006لسنة  1031األمر عدد 

على أن ال  2006أفريل   13في 

سنة بتاريخ  40يتجاوز سن المترشح 

مع تقديم شهادة   2022جانفي  01

ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من 
مكتب التشغيل و العمل المستقل لم 

مها أكثر من يمضي على تاريخ تسلي
أشهر أو شهادة تثبت العمل المدني  03

الفعلي بصفة عون متربص أو مترسم 
و في جميع الحاالت يجب أن ال 
 45يتجاوز السن القصوى للمترشح 

      سنة. 

 
 يتضمن وجوبا ملف الترشح الوثائق التالية:

نسخة من استمارة التسجيل تسحب من موقع  -

الخاص بالشركة تكون ممضاة من قبل  الواب

 المترشح 

(www.sotusucre.com.tn) 
نسخة من استمارة التسجيل تسحب من البوابة  -

 الوطنية 

(www.concours.gov.tn) 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
 سيرة ذاتية  -
 نسخة مجردة من شهادة الباكالوريا  -
نسخة مجردة من الشهادة العلمية في  -

االختصاص المطلوب بالنسبة للشهائد األجنبية 

وشهائد مؤسسات التعليم العالي الخاصة تكون 

 مصحوبة وجوبا بنسخة من شهائد المعادلة  
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا  -

 )أعداد المناظرة(
نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد سنة  -

 التخرج
 
 

تقني سامي في 
 الميكانيك 

 اإلجازة في الميكانيك 01
أو مؤهل  أو تقني سامي في الميكانيك

 تقني سامي في الميكانيك

 ما يعادلهاأو 

تقني سامي في 
 الصناعات الغذائية 

 اإلجازة في الصناعات الغذائية 04
 أو تقني سامي في الصناعات الغذائية
أو مؤهل تقني سامي في الصناعات 

 الغذائية 
 ما يعادلهاأو 

 اإلجازة في المالية 01 عون تسيير في المالية 
أو مؤهل تقني  أو تقني سامي في المالية

 سامي في المالية

 ما يعادلهاأو 

تقني سامي في 
 اإلعالمية 

 اإلجازة  01
 تقني ساميأو 

 في اإلعالميةأو مؤهل تقني سامي   

والخدمات اختصاص الشبكات 
 اإلعالمية

 أو ما يعادلها 
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 صيغ االنتداب  -1

 

ألسالك  بالنسبةوالبسيكوتقنية تتم االنتدابات عن طريق المناظرة وذلك باعتماد صيغة االختبارات الكتابية  -

  التنفيذ.أعوان لسلك  والبسيكوتقنية بالنسبةاإلطارات وأعوان التسيير واعتماد صيغة االختبارات التطبيقية 
 ال يمكن للمترشح المشاركة في أكثر من اختصاص. -
 اجة ـــــــــب التعيين:مكان  -

 .2022ديسمبر  26 اإلثنينيوم   اخر اجل لختم قائمة الترشحات  -

 

  :تقديم الترشحات -2

 

 التسجيل: 2-1

 

بموقع الواب الخاص بالشركة التونسية للسكر على الرابط  التسجيل وجوبا يجب على المترشح للمناظرة -

 :التالي

www.sotusucre.com.tn 

 :كما يتعين على المترشح وجوبا التسجيل بالبوابة الوطنية االلكترونية على العنوان التالي       

WWW.CONCOURS.GOV.TN 

يتعين على المترشح التثبت من المعطيات المصرح بها في استمارة الترشح قبل تأكيد التسجيل حيث ال يمكن         

 اصالح أو تغيير المعطيات بعد تأكيد التسجيل.

  .ا بملفهما وتضمينهموامضاءهالترشح ويتعين على المترشح سحب استمارتي        

 :محتوى ملف الترشح     2-2

 يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق المنصوص عليها بالجدول والخاصة بكل صنف.       

 : إقصاء الترشح موجبات     3- 2

 

الترشح )رقم بطاقة التعريف  تصريحات مغالطة في مستوي استمارتي يقصى آليا كل ملف يحتوي على -

  (صنف رخصة السياقة أو الوطنية أو معدل مناظرة الباكالوريا أو معدل سنة التخرج
 ورد على خالف الصيغ واإلجراءات المنصوص عليها ببالغ المناظرة. كل ترشح يلغى اليا -
 .واالختصاص المناظرةورمز يرفض كل ترشح ال ينص الظرف الخارجي له على رقم التسجيل الخاص به   -

 ترفض كل شهادة علمية غير مطابقة للمستوى المطلوب. -

ال تقبل الشهادات األجنبية والشهادات المسلمة من قبل مؤسسات جامعية خاصة اال إذا كانت مصحوبة بقرار  -

 معادلة.

 ات.بعد تاريخ ختم الترشحو أفتح باب الترشحات تاريخ قبل يرفض كل مطلب يصل  -

 

 

 

 

 

http://www.concours.gov.tn/
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 انجاز المناظرةمراحل  -3

 

  الفرز األولي اإللكتروني: 3-1

 وموقع بوابة رشحين المسجلين بموقع الواب للشركةتباالعتماد على قائمة الماإللكترونية  الترشحاتفرز   -       

 50في المترشحين المقبولين أوليا إليداع   ملفاتهم في حدود  وتحديد قائمة والمرتبين تفاضليا المناظرات العمومية

 ضعف كل خطة.

ملفاتهم الورقية وذلك مباشرة بمكتب الضبط  إليداع إثر الفرز اإللكتروني دعوة المترشحين المقبولين -       

الوصول إلى  مضمون أو توجيهها عن طريق البريد التونسية للسكر شارع الطاهر الحداد باجة الشركة المركزي بمقر

   . 9000باجة  9الشركة التونسية للسكر صندوق بريد عدد العنوان التالي: 

 

 الوعبارة " واالختصاص رقم التسجيل و رمز المناظرةيكتب على الظرف وجوبا عبارة 'مناظرة انتداب مع ذكر 

  يفتح اال من قبل لجنة المناظرة"

 الملفات:فرز     3-2       

تتم دراسة مقبولية ملفات المترشحين الواردة على مكتب الضبط المركزي للشركة والمرتبين األوائل بالنظر  -

 :وذلك بـــــلشروط المناظرة المنصوص عليها بإعالن فتح المناظرة 
 تطابقها مع البيانات المضمنة بوصل التسجيل والتثبت منفرز الملفات الورقية المرسلة  -

 : حسب الصنف كما يلية او التطبيقي ةالكتابي اتقبولين إلجراء االختبارضبط قائمة الم -

 

 

 وأعوان التسيير بالنسبة لصنف اإلطارات 

 
 االختباراتإلجراء  المقبولينقائمة  تحديد لمقبولين أوليا الجتياز االختبارات الكتابية:قائمة اتحديد  -1

 اختصاصالذين تستجيب مطالبهم للشروط المطلوبة بنص اعالن المناظرة حسب كل  الكتابية

 ضعف لكل خطة  30المجموع الجملي وذلك في حدود  حسب والمرتبين تفاضلياموضوع المناظرة 

على المترشح تسجيل معدل سنة التخرج دون اعتبار عدد مشروع ختم الدروس لكي ال يلغى  مالحظة

 ترشحه.

 معدل سنة التخرج  من %50و معدل البكلوريا  من %50=  العدد الجملي

 

  مالحظة :

تفتح لجنة المناظرة باب الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ نشر قائمة الترشحات  -

 المقبولة الجتياز االختبارات الكتابية على موقع الواب الخاص بالشركة وموقع بوابة المناظرات العمومية.

ورود طعون تجتمع اللجنة لدراستها وابداء الراي فيها وإجابة المعنيين باألمر بمراسالت  في حالة -

 فردية 

مضمونة  فرديةيتم اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا ودعوتهم بمراسالت  -

 .يوم متتالية قبل موعد اجتياز اإلختبارات 15وذلك في أجل إلجتياز اإلختبارات الكتابية  الوصول
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 :ةالكتابي اتاالختبار -2

 

 الضارب العدد المسند لإلختبار  اإلختبار 

 02 20 مادة اإلختصاص 

 01 20 الثقافة العامة 

 

على  إثر ذلك يتم ترتيب الممتحنين تفاضليا لكل اختصاص حسب العدد الجملي المتحصل عليه باإلعتماد

 العدد المطلوب لكل اختصاص.  أضعاف 10 الضوارب المذكورة أعاله ويمر لالختبار البسيكوتقني

في حالة التساوي في العدد الجملي ألكثر من مترشح في المرتبة اإلخيرة للمؤهلين إلجتياز اإلختبار 

 .األكبر سناالبسيكوتقني يتم قبول 

 

 الكتابية مهما كان السبب أو في صورة عدم تقديم ورقة  يقصى كل مترشح لم يجر أحد اإلختبارات

 اإلختبار أو من قدم ورقة اإلختبار بدون التنصيص على هوية المترشح

  10/20يقصى كل مترشح تحصل على معدل أقل من. 

  مالحظة :

قبولة تفتح لجنة المناظرة باب الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ نشر قائمة الترشحات الم -

 على موقع الواب الخاص بالشركة وموقع بوابة المناظرات العمومية. البسيكوتقنيةالجتياز االختبارات 

 في حالة ورود طعون تجتمع اللجنة لدراستها وابداء الراي فيها وإجابة المعنيين باألمر بمراسالت فردية  -

يتم اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا ودعوتهم بمراسالت فردية مضمونة الوصول  -

 يوم متتالية قبل موعد اجتياز اإلختبارات. 15وذلك في أجل  البسيكوتقنيةإلجتياز اإلختبارات 

 

 :اإلختبارات البسيكوتقنية  -3

مضمونة الوصول وعبر البريد االلكتروني الشخصي في يتم استدعاء المترشحين لكل خطة عبر مراسالت 

 10يوم متتالية قبل اجراء االختبارات البسيكوتقنية ويكون عدد المدعوين لهذا االختبار في حدود  15اجل 

 اضعاف الخطط المعروضة للتناظر. 

ة والمهنية وقدرة تتعلق االختبارات البسيكوتقنية بتقييم مؤهالت المترشح حول المهارات العلمية والمعرفي

 المترشح على االتصال.

 نقطة. 20و 0يسند لكل مترشح عدد اختبار شفاهي يتراوح بين 

يقصى كل ممتحن ناجح كتابيا ولم يجر االختبار البسيكوتقني مهما كان سبب تغيبه أو تحصل على عدد أقل 

 .10/20من 

  

 وإعداد القائمة النهائية للمقبولين  احتساب المعدل النهائي لإلختبارين  -4

 يتم احتساب العدد الجملي لالختبارين كما يلي: 

 البسيكوتقني  الكتابي اإلختبار 

 1 1 الضارب 
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 يتم ترتيب جميع المترشحين لكل اختصاص مطلوب في قائمة حسب العدد الجملي تفاضليا

ب الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام عمل تعد لجنة المناظرة النتائج النهائية األولية ثم تفتح با

 وتحدد قائمة الناجحين نهائيا وقائمة االنتظار ضعف عدد الخطط المقبولة.

 مالحظة: 
وفي حالة التساوي بين أكثر من مترشح سواء لقائمة المقبولين أو لقائمة اإلنتظار يتم اإلختيار على أكبرهم 

 الة االجتماعية سنا وفي حالة التساوي في السن يتم اعتماد الح

 تصادق لجنة المناظرة على النتائج النهائية وتحيلها إلى اإلدارة العامة للشركة التونسية للسكر.          

 

 بالنسبة ألعوان التنفيذ 

 

 

 بالنسبة للسواق:  -1

اعتماد  أضعاف الخطة المعروضة للتناظرو 20جراء اإلختبارات التطبيقية في حدود تحديد قائمة المقبولين إل -

 العدد الجملي التالي: 

 .بهاعلى الشهادة العلمية المدلى %50 في األقدمية في رخصة السياقة و  %50 العدد الجملي = 

 

 االختبار التطبيقي  1 -1

 

 يتم اجراء االختبار التطبيقي في السياقة بمقر المركز القطاعي للتكوين في النقل واللوجستيك ببرج السدرية

  يقصى كل مترشح لم يجر اإلختبار التطبيقي 

  التطبيقي في اإلختبار 10/20يقصى كل مترشح تحصل على عدد أقل من. 

  مالحظة :

تفتح لجنة المناظرة باب الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ نشر قائمة الترشحات المقبولة  -

 الخاص بالشركة وموقع بوابة المناظرات العمومية. الجتياز االختبارات التطبيقية على موقع الواب

 في حالة ورود طعون تجتمع اللجنة لدراستها وابداء الراي فيها وإجابة المعنيين باألمر بمراسالت فردية  -

يتم اإلعالن عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا ودعوتهم بمراسالت فردية مضمونة الوصول  -

 يوم متتالية قبل موعد اجتياز اإلختبارات. 15بارات التطبيقية بالنسبة للسواق. وذلك في أجل إلجتياز اإلخت

 

إثر ذلك يتم ترتيب الممتحنين تفاضليا لكل اختصاص حسب العدد المتحصل عليه ويمر لالختبار البسيكوتقني 

 أضعاف العدد المطلوب. 10

ي المرتبة اإلخيرة للمؤهلين إلجتياز اإلختبار في حالة التساوي في العدد الجملي ألكثر من مترشح ف

 البسيكوتقني يتم قبول األكبر سنا.
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 ات البسيكوتقنيةاالختبار 1-2     

 

يتم استدعاء المترشحين لكل خطة عبر مراسالت مضمونة الوصول وعبر البريد االلكتروني الشخصي في 

 10ويكون عدد المدعوين لهذا االختبار في حدود  يوم متتالية قبل اجراء االختبارات البسيكوتقنية 15اجل 

 اضعاف الخطط المعروضة للتناظر. 
تتعلق االختبارات البسيكوتقنية بتقييم مؤهالت المترشح حول المهارات العلمية والمعرفية والمهنية وقدرة 

 المترشح على االتصال.

 نقطة. 20و 0يسند لكل مترشح عدد اختبار شفاهي يتراوح بين 

ولم يجر االختبار  للسواقيقصى كل ممتحن ناجح كتابيا بالنسبة لإلطارات أو أعوان التسيير وتطبيقيا بالنسبة 

 .10/20أو تحصل على عدد أقل من البسيكوتقني مهما كان سبب تغيبه 

 

 بالنسبة لبقية أعوان التنفيذ:  -2

 

جيب مطالبهم للشروط المطلوبة بنص قائمة المقبولين إلجراء اإلختبارات البسيكوتقنية الذين تست تحديد

اعالن المناظرة حسب كل اختصاص موضوع المناظرة والمرتبين تفاضليا حسب المعدل المتحصل عليه 

 أضعاف الخطة المعروضة للتناظر. 10وذلك في حدود  ببطاقة األعداد النهائية

  مالحظة :

تفتح لجنة المناظرة باب الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ نشر قائمة الترشحات  -

المقبولة الجتياز االختبارات التطبيقية على موقع الواب الخاص بالشركة وموقع بوابة المناظرات 

 العمومية.

عنيين باألمر بمراسالت في حالة ورود طعون تجتمع اللجنة لدراستها وابداء الراي فيها وإجابة الم -

 فردية 

 

لسلك أعوان ائية للمترشحين الجملي لإلختبارين و إعداد القائمة النه المعدلاحتساب  -3

 التنفيذ:
 

 بقية أعوان التنفيذ  السواق   اإلختبار )مع الضارب(

 - 1 التطبيقي 

 1 1 البسيكوتقني

  

 يتم ترتيب جميع المترشحين لكل اختصاص مطلوب في قائمة حسب العدد الجملي تفاضليا

تعد لجنة المناظرة النتائج النهائية األولية ثم تفتح باب الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام عمل و 

 ضعف عدد الخطط المقبولة.قائمة الناجحين نهائيا و قائمة اإلنتظار  تحدد

 مالحظة: 
لقائمة المقبولين أو لقائمة اإلنتظار يتم اإلختيار على أكبرهم بين أكثر من مترشح سواء  ساويحالة التوفي 

  اإلجتماعيةالتساوي في السن يتم اعتماد الحالة  وفي حالةسنا 

  اإلدارة العامة للشركة التونسية للسكر. وتحيلها إلىعلى النتائج النهائية  المناظرةتصادق لجنة 
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 اجال االعتراض
 

في كل مرحلة من مراحل المناظرة يتم اإلعالن عن النتائج المدونة بمحاضر اللجنة بموقع الواب الخاص 

العتراضات التي يتم عرضها أيام متتالية لقبول ا 07وموقع بوابة المناظرات العمومية ويتم منح اجل بالشركة 

 النتائج النهائية لتلك المرحلة  ار لجنة المناظرة وبانقضاء اآلجال المذكورة يتم ضبط قائمةعلى انظ

نتائج النهائية بموقع واب الشركة وبموقع بوابة أيام عن اإلعالن عن ال 07ال تقبل االعتراضات بعد مرور 

 المناظرات العمومية.


