
 

 الشركة التونسَية للمالحة

 

 

 مناظرة خارجية النتداب 04 ضباط سطح بالشركة التونسيَة للمالحة

 

 

ضباط سطح طبقا للبيانات التالية: 04تعلن الشركة التونسيَة للمالحة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات و اإلختبارات إلنتداب   

 

المفتوحة  طط عدد الخ  وحدة التعيين الشروط الخاصة للمشاركة  وصف وظيفي للخطة  المطلوب  االختصاص   
الخطة  

المعروضة  
رظللتنا  

 
المالحة على مستوى التشغيل. -  
مناولة البضائع و تستيفها. -  
ضبط تشغيل السفينة و العناية باألشخاص  -

 على متنها على مستوى التشغيل.
 

 أن يكون المترشح متحَصال على:
 

ضابط سطح من الدرجة األولى للبحرية   مؤهل -
 التجارية. 

 
أو مؤهل ضابط سطح من الدرجة الثانية للبحرية   -

 التجارية. 
  

 ضابط ضابط سطح 04 سفن الشركة 

 

 

 



 

 

 للمشاركة في المناظرة: و الخاصة الشروط العامة  
 

 

 أن يكون تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقه المدنية. يجب على المترشح (1

 أن يكون في وضعية قانونية إزاء القانون المتعلق بالخدمة العسكرية. (2

 بالمكتب سنة في حالة تسجيل المترَشح  45سنة على أقصى تقدير )أو  40ال يمكن أن يتجاوز سن المترشح  (3

 في تاريخ  فتح المناظرة.  و ذلكات على تاريخ التسجيل في تاريخ المناظرة( سنو 5ل و عدم انقضاء الجهوي للتشغيل والعمل المستق  

 يلتزم المترشح بالعمل على متن السفن التي يتم تعيينه فيها من طرف الشركة التونسية للمالحة.  (4

 أن تتوفر لديه شروط القدرة البدنية المطلوبة بموجب القانون الجاري به العمل لممارسة المهمة التي ستسند إليه.  (5

 أن تتوفر فيه معايير الكفاءات التي نصت عليها القوانين الوطنية و الدولية الجاري بها العمل.  (6
 

 مراحل إنجاز المناظرة 
 

 طبقا للمراحل التالية:  تجرى المناظرة في الخطط المفتوحة للتناظر
 

 التسجيـل -1
 

 إيداع ملفات ترشحاتهم بمكتب الضبط المركزي للشركة التونسيَة للمالحة  تتوفر فيهم الشروط المطلوبة  ن يجب على المترشحين الذي
 أو إرسالها عبر البريد برسالة مضمونة الوصول إلى العنوان: 

 

 .(1001شارع داق همارشولد تونس  05الشركة التونسية للمالحة )
 

 ال يفتح
 

 RPN1/2019مناظرة إنتداب                                                                           
 

 
 متضَمنة وجوبا الوثائق التالية: 
 

 .  و رقم الهاتف الجوال ترشح يتضمن العنوان والترقيم البريدي بدقة مع عنوان البريد اإللكتروني الخاص مطلب -     
 نسخة من البطاقة التعريف الوطنيَة.         -     

 من المؤهل. مطابقة لألصل نسخة   -     

 يكون صالحا عند تاريخ غلق المناظرة. و  (Endorsment)من اإلقرار مطابقة لألصل نسخة  -     
 أو نسخة من وصل طلبها.  3بطاقة عدد  -     
 . سنة 40للمترشحين الذين تجاوز سنهم ال لشهادة تسجيل بالمكتب الجهوي للتشغيل والعمل المستق -     



 

 الزوال.الخامسة بعد على الساعة  2020جانفي  15اإلربعاء ـيوم لحدد آخر أجل للتسجيل 

 دراسة الملفات: -2
 

 .  من قبل لجنة خاصة تحدد بمقرر من الرئيس المدير العام تتّم دراسة الملفَات و التثبّت فيها
 

 ( أو البريد اإللكتروني أو اإلرساليَات القصيرة. Télégrammeعن طريق إرسال تلغراف ) لإلختبار النهائييتم إستدعاء المترشحين  هام جّدا:

 
 اإلختبارات النهائيّة:-3
 

 تتم دعوة المترشحين إلجتياز اإلختبار الكتابي. -أ
 تتم دعوة المترشحين إلجتياز اإلختبار الشفاهي. -ب
 تفاضليا وفقا لألعداد المتحصل عليها في اإلختبارات الشفاهية والكتابيَة، و ذلك كالتالي:  يتم ترتيب المترشحين -ت

 
 
 
 
 
 

 
 معَدالتهمتفاضليا ويدرج الباقون والذين ال تقل  المعَدالتبالشركة التونسية للمالحة نهائيا في حدود الخطط المتناظر عليها حسب ترتيب  ويتّم قبول المترّشحين قصد اإللتحاق - ث

 ضمن قائمة االنتظار. 10/20عن 

 في حالة تساوي في المعدل النهائي يتم إختيار المترشح الذي له أكبر سن.  -ج

 

 هام جَدا: 

تؤخذ بعين االعتبار الملفات و المطالب الواردة على الشركة التونسية للمالحة قبل صدور هذا البالغ ال -  

، و يعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط المركزي للشركة أو ختم    17:00على الساعة  15/01/2020يرفض وجوبا كل ملف ال يحتوي على الوثائق المطلوبة أو يرد بعد تاريخ  - 

عتبر صاحبه متخليّا  و يحّل محلّه المترّشح الموالي في الترتيب التفاضلي. البريد ، و ي  

. ينمترشح 08ال يمكن المرور إلى المرحلة األخيرة من المناظرة الخارجية دون توفر عدد أدنى من المترشحين ال يقل عن   -  

. 10/20 ال يقل عن معَدلال يمكن اإلقرار النجاح النهائي ألي مترشح ما لم يتحصل على   -  

أيام بداية من تاريخ النشر. مع العلم أنه ال يقبل أَي إعتراض يرد بعد ذلك التاريخ.   10يتَم نشر النتائج األولية عن طريق الواب، و يفتح باب قبول االعتراضات لمَدة  -  

 ( .x0.5( + االختبار الشفوي )x 0.5نقطة( = االختبار الكتابي ) 20المجموع الشخصي)على 


