شركة فسفاط قفصة
قفصة في  12سبتمبر 2018

عرض شغل إلنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة
تنظم شركة فسفاط قفصة مناظرة خارجية بإإلختبارات النتداب أعوان تنفيذ تلبية لحاجيات مختلف
وحداتها بالمتلوي ،المظيلة ،الرديف ،أم العرائس ،قفصة ،صفلقس ،قابس ،الصخيرة وتونس وذلك طبقا
لالختصاصات والشروط المبيّنة أسفله:
االختصاص

عدد
الشغورات

ميكانيـكـي آلـــيــات
( )1

41

تقني صيانة
صناعية( )1

52

كــهربـائـي آلــيـات
( )1

20

كـهـربـائـي صـنـاعـي
( )1

60

نــــحـــاس
( )1

16

لـــحــام ( )1

20

سباك ( )1

3

خراط

6

واضع
تصاميم
عون قيس هندسي
( )1
تقني إعالمية
فـني في
والبحث ( )1

2
3
4

التنقيب

3

المستوى التعليمي المطلوب

( )3

السنة الرابعة تعليم ثانوي منهاة بدون نجاح شعبة تقنية أو
مؤهل التقني المهني في صيانة معدات الحضائر أو في ميكانيك
اآلليات أو شهادة الكفاءة المهنية في ميكانيك محركات ديزل
شاحنات ثقيلة أو ميكانيك سيارات بنزين وديزل.
السنة الرابعة تعليم ثانوي منهاة بدون نجاح شعبة تقنية أو مؤهل
التقني المهني في الصيانة الصناعية أو الصناعة الميكانيكية.
السنة الرابعة تعليم ثانوي منهاة بدون نجاح شعبة تقنية او مؤهل
التقني المهني في كهرباء وإلكترونيك السيارات أو شهادة الكفاءة
المهنية كهرباء ميكانيكية.
السنة الرابعة تعليم ثانوي منهاة بدون نجاح شعبة تقنية أو
مؤهل التقني المهني في صيانة التجهيزات الكهربائية الصناعية
أ و في اآللية واإلعالمية الصناعية أو شهادة الكفاءة المهنية
كهربائي ميكانيكي.
السنة الرابعة تعليم ثانوي منهاة بدون نجاح شعبة تقنية أو
مؤهل التقني المهني في الحدادة الصناعية أو شهادة الكفاءة
المهنية ح ّد اد مطالة سميكة.
السنة الرابعة تعليم ثانوي منهاة بدون نجاح شعبة تقنية أو
مؤهل التقني المهني في اللحام والتركيب أو شهادة الكفاءة
المهنية لحام مر ّكب.
مؤهل التقني المهني في السباكة الفنية أو شهادة الكفاءة المهنية
في السباكة الفنية أو مجهز حراري وصحي.
مؤهل التقني المهني في الصناعة الميكانيكية أو الصناعة
الصناعية
شهادة الباكالوريا تقنية أو مؤهل التقني المهني رسام دراسات
في البناء المعدني
مؤهل التقني المهني مساح في قيس األراضي.
شهادة الباكالوريا إعالمية أو مؤهل التقني المهني في صيانة
أجهزة الميكرو إعالمية
شهادة الباكالوريا تقنية أو مؤهل التقني المهني في صيانة
التجهيزات التنقيب أو في الصيانة الصناعية

فني الشبكة الهاتفية

2

مؤهل التقني المهني في اإللكترونيك الصناعي.

فني كيميائي

9

شهادة الباكالوريا علوم تجريبية أو مؤهل التقني المهني في
أساليب الصناعات الكيميائية.

السنّ القصوى
في
2018/01 /01

 40سنة

نوعية االختبارات

اختبارات كتابية ذات
صبغة تطبيقية في
ويخضع
االختصاص
المقبولون في المناظرة
إلى اختبارات نفسية
تقنية مشفوعة بمحاورات
فردية.

عدد
الشغورات

االختصاص

المستوى التعليمي المطلوب

( )3

شهادة الباكالوريا شعبة تقنية أو مؤهل التقني المهني في
صناعة اإللكترونيك أوفي الصيانة اإللكترونية لألنظمة
اآللية أو في تركيب المعدات الكهربائية واإللكترونية.
مرحلة التعليم الثانوي بدون نجاح في شهادة الباكالوريا
على أن تكون السنة األولى منهاة أو شهادة الكفاءة المهنية
اختصاص تقنية.
شهادة الباكالوريا في اإلعالمية أو اقتصاد وتصرف أو
تقنية.
السنة الرابعة تعليم ثانوي منهاة بدون نجاح أدأب أو
إعالمية

تقني إلكتروني

2

عامل شحن ( )1

1

موظـــف مــصـلـحـة

8

موظف مكتب

23

كـــاتـــبــة

7

شهادة الباكالوريا آداب أو إعالمية.

فني طباعة

1

شه ا دة البكالوريا إعالمية أو مؤهل التقني المهني في
صيانة أجهزة الميكرو إعالمية

عون محاسب

10

شهادة الباكالوريا اقتصاد وتصرف.

مساعــد فنـــي

4

عون حراسة ( )1

58

عون تنظيف( )2

10

شهادة الباكالوريا تقنية أو مؤهل التقني المهني في الصيانة
الصناعية.
المرحلة اإلعدادية أو مرحلة التعليم الثانوي بدون نجاح
في شهادة الباكالوريا.
المرحلة اإلعدادية أو مرحلة التعليم الثانوي بدون نجاح في
شهادة الباكالوريا.

أعوان أشغال مختلفة
( )1

98

مرحلة التعليم الثانوي بدون نجاح في شهادة الباكالوريا.

سائق قاطرة ( )1

5

سـائـق سـيـارة
خـفـيـفـة

19

سائق شاحنة ثقيلة ( )1

24

سـائـق نـقـل مـشـترك

15

شهادة الباكالوريا  +رخصة سياقة نقل عمومي مشترك

19

(مرحلة التعليم الثانوي بدون نجاح في شهادة البكالوريا أو
شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص تقني)  +رخصة
سياقة صنف ب(*)

34

(شهادة البكالوريا أو مؤهل التقني المهني في اختصاص
تقني)  +رخصة سياقة صنف ب(*)

سائق آلية  - :كاسحة -
م اسحة -جارفة 5م 3
( )1
سائق آلية ثقيلة
(شاحنة  -جارفة -
حفارة  -مجرفة
هيدروليكية ) ( )1
المجموع

السنّ القصوى في
2018 /01 /01

نوعية االختبارات

 40سنة

اختبارات كتابية ذات
صبغة تطبيقية في
االختصاص ويخضع
المقبولون في المناظرة
إلى اختبارات نفسية
تقنية مشفوعة بمحاورات
فردية.

شهادة الباكالوريا تقنية أو مؤهل التقني المهني في ميكانيك
اآلليات
(مرحلة التعليم الثانوي بدون نجاح في شهادة الباكالوريا أو
شهادة الكفاءة المهنية )  +رخصة سياقة صنف ب(*)
(مرحلة التعليم الثانوي بدون نجاح في شهادة الباكالوريا أو
شهادة الكفاءة المهنية)  +رخصة سياقة شاحنة ثقيلة
صنف ج

 35سنة

579

.............................................................................................................................
ص ة بالذكور فقط للعمل بالمناجم السطحية والمغاسل بطريقة تناوب ثالث حصص.
( ) 1خطط خا ّ
ص ة باإلناث فقط .
( ) 2خطط خا ّ
( ) 3يقع اعتماد المستوى التعليمي في نظام التعليم الجديد وما يعادله في نظام التعليم القديم.
(*)سيتم اعتماد جميع أصناف رخص السياقة التي تفوق الصنف المطلوب

 /1شروط المشاركة :يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:









أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية وأن تتوفر فيه المؤهالت
المطلوبة لممارسة االختصاص المترشح له.
أن يكون المستوى التعليمي للمترشح مطابقا للمستوى المطلوب أعاله حسب االختصاص.
وعليه فإنه ال يقبل الترشح لمن له مستوى تعليمي أدنى أو أعلى من المستوى المطلوب
في جميع مراحل إنجاز المناظرة كما ال تأخذ بعين االعتبار إال الشهائد العلمية الصادرة
قبل تاريخ غلق باب الترشحات.
أن يكون المترشح غير منخرط بإحدى الصناديق االجتماعية بصفة أجير أو مؤجر أو أن
يكون منخرط بالصناديق االجتماعية لمدة محددة وستتولى شركة فسفاط قفصة التثبت في
هذه الوضعية مع الجهات المختصة.
أن ال يكون للمترشح معرف جبائي ساري المفعول عند صدور البالغ وستتولى شركة
فسفاط قفصة التثبت في هذه الوضعية مع الجهات المختصة.
عدم تجاوز سن المترشح عند صدور البالغ السن القصوى المطلوبة حسب كل
اختصاص كما هو مبين أعاله.
أن يتضمن ملف المترشح كل الوثائق المطلوبة.
ال يمكن الترشح إال في اختصاص واحد من بين االختصاصات المعروضة للتناظر في
معتمدية مكان اإلقامة المبين ببطاقة التعريف الوطنية للمترشح كما ال يمكن الترشح لخطة
معروضة للتناظر بجهة غير مطابقة لمكان اإلقامة المبين ببطاقة تعريف المترشح؛
ويترتب عن عدم مراعاة هذا الشرط إقصاء المترشح آليا من المناظرة.

يترتب عن كل تصريح مغالط إقصاء المترشح من المناظرة وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية
االنتداب فإنه يتم عزل المعني باألمر من الشركة وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في
هذا المجال.
/2الوثائق المطلوبة :يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:
 م طلب ترشح باسم السيد الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ،ينصّ بدقة على
االختصاص الذي يرغب المترشح المشاركة فيه.
 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية؛ ويشترط أن يكون تاريخ إصدارها ال يقل عن
 3سنوات من تاريخ صدور عرض الشغل .بالنسبة لبطاقة التعريف التي ال تستجيب لهذا
الشرط ،فإنه يتعين على المترشح إدراج الوثائق التي تثبت إقامته لم ّدة تساوي أو تفوق
ثالث سنوات مسترسلة بمعتمدية الترشح وذلك كما يلي بيانه:
مرة :يجب أرفاق نسخة من
ألول ّ
 بطاقة التعريف الوطنية المستخرجة ّ
بطاقة التعريف الوطنية ألحد األبوين مرّ على استخراجها ثالث سنوات
مسترسلة أو أكثر وتبيّن أنهما مقيمان بالمعتمدية التي ترشح فيها المعني
باألمر.
للمرة الثانية أو أكثر :يجب إرفاق
 بطاقة التعريف الوطنية المستخرجة ّ
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية السابقة ّ
إن وجدت أو نسخة من بطاقة
التعريف الوطنية ألحد األبوين مرّ على استخراجها ثالث سنوات
مسترسلة أو أكثر وتبيّن أنهما مقيمان بالمعتمدية التي ترشح فيها المعني
باألمر.













مضمون والدة للمترشح لم يمض على استخراجه ثالثة أشهر يحمل كل التنصيصات
(الزواج  -الطالق  -الترمل).
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين إذا كان المترشح متزوجا.
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي المطلوب (يقع اعتماد
اختصاص الشهائد ذات العالقة في صورة عدم توفر ماهو مطلوب) .بالنسبة لشهائد
التكوين المتحصل عليها من مراكز التكوين الخاصة يجب أن تكون منظّرة .ويترتب عن
كل تصريح غير صحيح إقصاء المترشح آليا من المناظرة.
 3ظروف متنبرة تحمل عنوان المترشح بكل دقة.
نسخة من بطاقة تعريف اإلخوة ومضامين والدتهم ّ
إن كان المترشح أعزب.
نسخة مطابقة لألصل من حكم الطالق إذا كان المترشح مطلق وحكم في الكفالة لألبناء إن
وجدوا.
نسخة مطابقة لألصل من حجة وفاة القرين أو مضمون وفاته إذا كان المترشح أرمل
وحكم في الكفالة لألبناء إن وجدوا.
شهادة حضور مدرسية أو نسخة مطابقة لألصل من التسجيل الجامعي لألبناء ومضامين
والدتهم ّ
إن كان المترشح غير أعزب.
نسخة مطابقة لألصل من بطاقة إعاقة لألبناء أو اإلخوة إن وجدت.
استمارة ترشح يقع سحبها من موقع الواب الخاص بشركة فسفاط قفصة
 concours.cpg.com.tnابتداء من  01أكتوبر .2018

/3إجراءات المشاركة في المناظرة:
 على المترشح الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة النفاذ إلى موقع الواب الخاص بشركة
فسفاط قفصة واختيار االختصاص الذي يرغب الترشح له (ال يمكن الترشح إال
الختصاص واحد من بين االختصاصات المعروضة للتناظر في معتمدية مكان إقامة
المترشح والمبين ببطاقة تعريفه الوطنية).
 يقوم المترشح بتعمير استمارة الترشح عن بعد عبر الموقع اإللكتروني الخاص بشركة
فسفاط قفصة ويتحصل مباشرة من المنظومة على رقم التسجيل في المناظرة الذي يجب
التذكير به عند كل طلب.
 يقوم المترشح بطباعة استمارة مطلب الترشح قبل تاريخ ختم الترشحات واالحتفاظ بها
وإمضاءها حتى يتمكن من إرفاقها بملفه.
 إعداد الوثائق المطلوبة وإرسالها مع االستمارة إلى العنوان البريدي للشركة قبل تاريخ
ختم الترشحات.
 توجه مطالب الترشح من قبل العاطلين عن العمل من معتمديات الحوض المنجمي وباقي
معتمديات قفصة وصفاقس وقابس والصخيرة وتونس ابتداء من  01أكتوبر  2018إلى
العنوان البريدي التالي :شركة فسفاط قفصة ص ب عدد  466تونس سيداكس.

مالحظات هامة:
 كل مترشح مدعو للتثبت من صحة البيانات ودقة المعلومات المصرح بها باستمارة
الترشح قبل تأكيد تسجيله بالمنظومة وهو مسؤول عن المعطيات التي يدرجها باستمارة
الترشح والتي يتم اعتمادها عند فرز ملفات الترشح.
 يقوم المترشح بتثبيت المعطيات وتأكيدها ).(validation
 يمكن للمترشح تعديل البيانات التي تمّ تسجيلها وذلك قبل تاريخ غلق باب الترشحات.
ويعتمد عند تقييم ملف المترشح ،آخر تحيين تمّت المصادقة عليه.

 بحلول أجل ختم الترشحات يتوقف قبول الترشحات على الموقع اإللكتروني.
 ال تقبل المطالب التي توجه مباشرة إلى مصالح الشركة أو على غير العنوان البريدي
الخاص بالمناظرة سواء قبل تاريخ عرض الشغل أو خالل مدة صالحيته أو بعد تاريخ
ختم الترشحات .كما ال تقبل المطالب الموجّهة إلى العنوان البريدي الخاص بمناظرة
شركة فسفاط قفصة والمذكور أعاله قبل تاريخ فتح الترشحات وبعد تاريخ ختمها .وال
تأخذ كذلك بعين االعتبار المطالب الواردة على العنوان البريدي الخاص بالمناظرة والغير
مسجلة بموقع الواب المبين أعاله.
/4تاريخ ختم الترشحات :حدد آخر أجل لتقديم الترشحات ليوم  30نوفمبر  2018ويعتمد في ذلك ختم
مركز البريد  .ال يتم األخذ بعين االعتبار لكل المطالب المختومة بمركز البريد في هذا التاريخ أو قبله
والواردة على العنوان البريدي المبين أعاله بعد  5أيام من تاريخ ختم الترشحات.
/5مراحل المناظرة:
/1- 5المرحلة األولى:
 تحصيل وفرز ملفات الترشح بناءا على شروط الترشح للمناظرة المنصوص عليها
بعرض الشغل.
 نشر النتائج األولية لفرز الترشحات.
 فتح باب الطعون ألجل محدد.
 تلقي ملفات االعتراض ومعالجتها.
 نشر النتائج النهائية لفرز ملفات الترشح .
/2- 5المرحلة الثانية:
 استدعاء المقبولين أوليا الجتياز المناظرة حسب روزنامة يتم تحديدها الحقا.
 إجراء االختبارات الكتابية.
 نشر نتائج االختبارات الكتابية.
 نشر النتائج النهائية للمقبولين إلجراء االختبارات النفسية التقنية.
 إجراء االختبارات النفسية التقنية.
 نشر النتائج النهائية للمقبولين في االنتداب.
/6طريقة احتساب المعدل النهائي للمرور إلجراء االختبارات النفسية التقنية :تحتسب النتائج النهائية
على النحو التالي:
)( المجموع الشخصي حسب المقاربة االجتماعية)  (+%40 xنتيجة االختبار الكتابي)5/) %60 x
مالحظة هامة :يتم إسناد األعداد بالنسبة لالختبار الكتابي والمقاربة االجتماعية على  100نقطة لكل
اختبار .وال يتم قبول كل مترشح لم يتحصل في االختبار الكتابي على عدد يتم تحدي د مقاييسه الحقا من
طرف لجنة المناظرة.

/7النتائج النهائية:
 يتم ترتيب المترشحين ،الذين اجتازوا االختبارات الكتابية و تحصلوا على عدد يعادل أو
يفوق العدد األدنى المحدد من طرف لجنة المناظرة ،ترتيبا تفاضليا على أساس المجموع
النهائي المتحصل عليه المترشح كل حسب اختصاصه وفي حدود عدد الشغورات
المعروضة للتناظر والخاصة بالمعتمدية التي يقيم بها المترشح طبقا لعنوانه كما هو مبين
ببطاقة تعريفه الوطنية.
 في حالة التساوي تعطى األولوية لألكبر سنا.
 يخضع المقبولون إلى اختبارات نفسية تقنية مشفوعة بمحاورات فردية لتقييم مدى توفر
المؤهالت الذهنية المطلوبة لطبيعة ا لخطط المترشحين لها ويتم على إثر هذا التقييم
إعالن النتائج النهائية.
 تتولى شركة فسفاط قفصة التصريح بالنتائج النهائية للمناظرة عبر موقع الواب
concours.cpg.com.tn
 يتم استدعاء الناجحين الستكمال ملفاتهم وإلجراء الفحص الطبي للتثبت من توفر
المؤهالت الذهنية والبدنية المطلوبة لطبيعة العمل الذي س ينتدب من أجله المترشح وتمثل
نتيجة هذا الفحص شرطا أساسيا في القبول النهائي من عدمه.
 يتم ضبط قائمة انتظار (يتم تحديد نسبتها الحقا) خاصة بكل اختصاص وحسب كل
معتمدية وذلك لتمكين الشركة عند االقتضاء من تعويض المترشحين الذين ال تتوفر لديهم
المؤهالت الذهنية (بعد االختبارات النفسية التقنية والمحاورة الفردية) أو البدنية
المذكورة أعاله (بعد الفحص الطبي) أو لم يستكملوا ملفاتهم في اآلجال المحددة أو لم
يلتحقوا بمراكز عملهم.
 في حالة عدم التحاق المترشح بمكان عمله في االختصاص المنتدب ألجله ،وبعد التنبيه
عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ،يعتبر ذلك رفضا للتعيين ويحذف اسمه من قائمة
الناجحين ويتم تعويضه با لمترشح الذي تحصل على الترتيب الموالي في قائمة االنتظار.
والخاصة بالمعتمدية التي يقيم بها المترشح
ال يمكن الترشح إال للخطط المعروضة حصريا بموقع الواب
ّ
طبقا لعنوانه كما هو مبين ببطاقة تعريفه الوطنية.

المقايي س المعتمدة إلحتساب نقاط المترشح لمناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط
قفصة لسنة 2018

كيفية توزيع النقاط

المقاييس

العدد األقصى

السن

 20نقطة

الحالة المدنية

 15نقاط

حاالت إعاقة

 10نقاط

اإلخوة العاطلين عن العمل

 20نقطة

 05نقاط عن ك ّل فرد عاطل عن العمل( إذا كان المترشح أعزب او
مطلق/ارمل بدون ابناء)

األبناء الذين يزاولون الدراسة

 15نقطة

 05نقاط عن ك ّل فرد يزاول الدراسة (إذا كان المترشح غير أعزب )

عدد السنوات المقض اة منذ تاريخ اإلتقطاع عن
الدراسة أو إنهاء تكوين مهني

 20نقطة

( - 2018سنة االنقطاع عن التعليم أو سنة إنهاء التكوين المهني ) X
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وضعية قرين المترشح

 20نقطة

 الخطط ذات سن قصوى  40سنة ( :سنّ المترشح – )20
 الخطط ذات سن قصوى  35سنة ( :سنّ المترشح – )15
 15 نقاط مترشح )متزوج/أرمل/مطلق ( مع أبناء
 10 نقاط لكل مترشح )متزوج/مطلق ( بدون ابناء
 05 مترشح أعزب او ارمل بدون ابناء
 06 نقاط درجة ثالثة
 04 نقاط إعاقة درجة ثانية
 02 نقاط إعافة درجة أولى.

 20 نقطة في حالة عدم إشتغال القرين
 صفر نقطة في حالة إشتغال القرين

