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 2022 لسنة  الجديدة  نسخته  في  بالخارج  التونسي  دليل  أيديكم  بين  نضع 
جهود  فيه  تضافرت  المعلومات،  ومعالجة  البحث  من  دؤوب  عمل  نتاج  وهو 

بالخارج. التونسيين  ديوان  من  نشيط  عمل  فريق 
الذي  والثمين  القيم  للتعاون  أيضا  فيها  الفضل  يعود  العمل،  ّهذا  عصارة 

والّديوانة النقل  ومؤسسات  وجهويا  وطنيا  التنمية  دعم  هياكل  أظهرته 
العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة  و  االجتماعي  الضمان  وصناديق 

في  للمساهمة  االستعداد  كبير  أبدوا  الذين  المتدخلين  كل  إلى  باإلضافة 
الدليل. ّهذا  إصدار 

واإلمتنان. بالشكر  نتقدم  هؤالء  لجميع 
»ديوان  مؤسستنا  عن  المعلومات  من  باقة  تجدون  الّدليل،  هذا  صفحات  طي 

والقنصلية والمالية  الجمركية  الخدمات  وعن  بالخارج«  التونسيين 
والمستجدات المعلومات  أحدث  عن  بسطة  وّكذلك  اإلجتماعي  والضمان 

تونس. في  باالستثمار  المتعلقة 
االمتيازات  من  جملة  على  الضوء  تسليط  إلى  الدليل  ّهذا  خالل  من  سعينا  وقد 
من  العديد  أدرجنا  كما  بالخارج  التونسية  جاليتنا  بها  تنتفع  التي  والتشجيعات 
في  أمال  و  اإلدارية  لالستمارات  الولوج  تيسير  على  منا  حرصا  المفيدة  الروابط 

التفاعلي. للتواصل  قاعدة  الدليل  هذا  جعل 
أهمها: من  نوعية  إضافات  السنة  هذه  الدليل  يعرف  ذلك،  على  وعالوة 

عدد  	 اكبر  الستقطاب  للديوان  الواب  موقع  عبر  تصفحه  إمكانية 
القراء من  ممكن 

جانب  	 إلى  الفرنسية  و  العربية  إلى  إضافة  أخرى،  بلغات  قريبا  إصداره 
تواصل العمل بالشباك الموحد الذي احدث بمقر الديوان ، و الذي جمع 
بالخارج.  المقيمين  أبنائنا  لفائدة  اإلدارات  و  الخدمات  عديد  قرب  و 
تزامنا  تأتي  الدليل  من  النسخة  هذه  إصدار  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
تحت  بالخارج  المقيمين  للتونسيين  موجهة  استشارة  أول  إطالق  مع 
الكترونية  منصة  على  بالخارج«  لمواطنيها  تصغي  »تونس  شعار 

الرابط: على  إليها  الولوج  يمكن  حيث  للغرض  خصيصا  بعثت 
http://oteliens.tn/OTE

موجهة  البنكية  و  اإلدارية  للخدمات  افتراضية  منصة  بعث  تم  كما 
من  تمكنهم  آلية  هي  و  العالم«  »تونسيو  بالخارج  المقيمين  للتونسيين 

 www.tdm.com.tn الرابط:  على  بعد  عن  بالخدمات  االنتفاع 
إهدائها  في  وساهمنا  بالخارج،  جاليتنا  لرغبات  استجبنا  قد  نكون  أن  رجاؤنا 

تونس  ... وطننا  ربوع  يفيد  ما  كل  لمعرفة  السبل  أيسر 

العام المدير 
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مهام ديوان التونسيين بالخارج

من  14 الفصل  بمقتضى  بالخارج  التونسيين  ديوان   أحدث 
1988، ويكلف على وجه الخصوص 2 جوان  60/88 بتاريخ   القانون 

بالمهمات التالية:

القيام بتطوير وتنفيذ برامج تأطير التونسيين  المقيمين   .1
بالخارج ، 

ضبط وتنفيذ برامج تأطير للرعاية اإلجتماعية لفائدة  .2

في  أو  اإلقامة  بلدان  في  عائالتهم  ولفائدة  بالخارج  التونسيين 
تونس ،

أبناء  تعلق  ويدعم  ينمي  ثقافي  برنامج  كل  وتنفيذ  وضع   .3
التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم،

تسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين من المهجر في   .4
اإلقتصاد الوطني،

التونسيين  لفائدة  مستمر  وتبليغ  إعالم  نظام  وضع   .5
المقيمين بالخارج ومتابعته.
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الملحقون ا�جتماعيون

الفاكس :

ct.strasbourg@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

0033388371871

6, rue Schiller,

0033388371814

قنصلية تونس بسترازبورغ  

العنوان :

الهاتف :
67000, Strasbourg

الفاكس :

ct.strasbourg@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

0033472440910

14, Av. du Maréchal

0033478934287

قنصلية القنصلية العامة بليون 
العنوان :

الهاتف :
Foch, 69453, CEDEX 06

الفاكس :

cgtmarsei@numericable.fr
البريد ا�لكتروني :

0033491085969

8, Boulevard d’Athènes

0033491502868

القنصلية العامة بمرسيليا 2
العنوان :

الهاتف :
13001, Marseille

الفاكس :

cgtmarsei@numericable.fr
البريد ا�لكتروني :

0033466215632

8, Boulevard

0033466215639

  القنصلية العامة بمرسيليا
تمثيلّية التونسيين بنيم

العنوان :

الهاتف :
d’Athènes, 13001, Marseille

الفاكس :

ct.nice@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

0033493376750

18 Av. des Fleurs

0033493968181

القنصلية العامة بنيس
العنوان :

الهاتف :
06000, Nice

18 Av. des Fleurs

القنصلية العامة التونسية في نيس
 مكتب كورسيكا 

العنوان :
06000, Nice

17–19, rue de Lubeck

0033153706921

القنصلية العامة بباريس
منسق باريس وشمال فرنسا 

العنوان :

الهاتف :
0033153599045 الفاكس :

0033147042779 الفاكس :

75016, Paris

56 Boulevard des Poilus، 

0033240353614

القنصلية العامة لتونس بباريس
مكتب نانت ، 

العنوان :

الهاتف :
44300 Nantes، France

17–19, rue de Lubeck

0033153706910

القنصلية العامة بباريس 2
العنوان : 

الهاتف :

paris.cgt@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

75016, Paris

0033147042779 الفاكس :

9, rue Boileau

0033240353614

القنصلية العامة بباريس «نانت »
العنوان :

الهاتف :

paris.cgt@wanadoo.fr

الفاكس :

ct.pantin@orange.fr

البريد ا�لكتروني :

البريد ا�لكتروني :

4400, Nantes

Av. Pièrre Moris -

0033320733033

القنصلية العامة بباريس «ليل »
العنوان :

الهاتف :
59800 Lile

0033148913951

1-3, Av. Jean Lolive,

00331.85.78.29.89

قنصلية تونس «بانتان » 
العنوان :

الهاتف :
93500, Pantin

0033615062454

0033153706910

فرنسا

paris.cgt@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

الملحقون اإلجتماعيون
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الفاكس :

cotumi@tin.it
البريد ا�لكتروني :

00390254100400

Viale Marche

0039025463499

القنصلية العامة بميالنو
العنوان :
Milano, Italie ,3720125الهاتف :

الفاكس :

ct.genes@virgilio.it
البريد ا�لكتروني :

00390105702117

Via XX Settembre

00390105702091

قنصلية تونس بجنوة
العنوان :

الهاتف :
2/13-16121, Genova

الفاكس :

ct.palerme@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

00390916111733

24, Piazza Ignazio

0039091321231

قنصلية تونس ببالرمو
العنوان :

الهاتف :
Florio,90139, Palermo

19, Allée Jean-Jaurès

0033561636161

 قنصلية تونس - تولوز
العنوان :

الهاتف :
0033561634800 الفاكس :

الفاكس :0033561634800

0033561634800
0033556960001

الفاكس :

الفاكس :0033476432596

31000, Toulouse

Av.George Perec 

00335569600

قنصلية تونس "تولوز"، مكتب
بوردو

العنوان :

الهاتف :

direct@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

toulouse@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

Bordeau

17–19, rue de Lubeck

0033153706910

القنصلية العامة بباريس 2
العنوان : 

الهاتف :

75016, Paris

4, rue Alexandre
قنصلية تونس بقرنوبل

العنوان :

c.t.grenoble@wanadoo.fr
البريد ا�لكتروني :

1er de Yougoslavie
- 38000 Grenoble

0033615062454

0033476432601

الفاكس :

ctsierom@alice.it
البريد ا�لكتروني :

00390687188002

2, Via Montecristo

00390687188006

قنصلية تونس بروما
العنوان :

الهاتف :
00141, Roma

إيطاليا

00390817345163 الفاكس :

Centro Derezionale

00390817345161

العنوان :

الهاتف :

constun.napoli@alice.it
البريد ا�لكتروني :

Isola F10 -134- Napoli

قنصلية تونس بنابولي

الفاكس :
004989554635 الهاتف :

Wolfratshauser.
قنصلية تونس بمونيخ

العنوان :

constun.munich@t.online.de
البريد ا�لكتروني :

cgt.bonn@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

Strape 1, 80366 - Munich

Godes berger Allee

00490228848960

القنصلية العامة التونسية ببون
العنوان :

الهاتف :
103 - 53 175, Bonn

0049895502518

ألمانيا

الملحقون اإلجتماعيون
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الفاكس :

at.vienne@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

004315815592

 SIEVERINGERSTRASSE 187- 

004315224986

العنوان :

الهاتف :
1190 WIEN AUSTRIA 

0041313510404الفاكس :

Kirchenfeld Strasse

0041313528226

القنصلية العامة لتونس ببرن
العنوان :

الهاتف :
63 – 3005, Berne

النمسا

سويسرا

كندا

103, Bd Saint العنوان :
Michel-1040-Bruxelles

الفاكس :

ct.hambourg@diplomatie.gov.tn

cgtbxl@chello.be

البريد ا�لكتروني :
00494023695105

Lübecker strasse 1

00494022695105

قنصلية تونس بهامبورغ
العنوان :

الهاتف :

الفاكس :
البريد ا�لكتروني :

003227325506
003227326102 الهاتف :

Allemagne 

103, Bd Saint
قنصلية تونس ببروكسال

العنوان :
Michel-1040-Bruxelles

بلجيكا

at.berne@bluewin.ch
البريد ا�لكتروني :

قنصلية تونس في مونتريال

0015148434114الفاكس :

1255  University، Suite 300، 

0015148446909

العنوان :

الهاتف :
Montreal، H3B 3B4، QC Canada

ct.montereal@info-intrene.net
البريد ا�لكتروني :

القنصلية العامة لتونس
في اسطنبول ، تركيا 

00904122217212الفاكس :

Keskin kalem sok. 

00904156212217

العنوان :

الهاتف :

N° 31 Gazeteciler Sitesi
Esentepe, Sisli-Istanbul

tunisiacg.istanbul@outlook.com
البريد ا�لكتروني :

تركيا

المملكة
العربية السعودية 

الفاكس :
0096614887646
0096614887641

الهاتف :

، الحي الدبلوماسي ، الرياض
ص.ب 368-94 ، الرياض 11693 

سفارة الجمهورية التونسية بالرياض
العنوان :

amb.tunisie.riyadh@saudi.net.sa

البريد ا�لكتروني :

Malaya Nikitskaya Ulitsa،

0074956912858
00390734517181

السفارة التونسية   بموسكو
العنوان :

الهاتف :

at.moscou@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

28/1 строение 3،

Moskva، Russia  123001

روسيا

الملحقون اإلجتماعيون
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الفاكس :
الهاتف :0096626605320

،شارع عزيز ضياء
حي الروضة 2 جدة 21424 

القنصلية العامة بجدة 
العنوان :

cgt.jeddah@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

0096626632416

at.kwt@emoftunisia.com
البريد ا�لكتروني :

الهاتف :0096522526261

السفارة التونسية بالكويت

   VILLA N°10 - AREA 63العنوان :
AL ITHAR STREET N°501

الكويت

قـــــــطر

مــصــر

0020227354940 

سفارة تونس بالقاهرة
العنوان :

الهاتف :

at.caire@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

26

القاهرة ، مصر

00218213331051/52

مدينة الحدائق

الفاكس :
الهاتف :

 شارع بشير االبراهيمي طرابلس ليبيا  

القنصلية العامة بطرابلس
العنوان :

tripoli@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

00218214447600

ليبيا

الفاكس :

ct.benghazi@live.com
البريد ا�لكتروني :

00218612221711

قنصلية تونس في بنغازي ليبيا

002186122 29136 الهاتف :

  شارع الخضراء  الفويهات
بنغازي ليبيا

العنوان :
BP 85

   6

ct.annaba@diplomatie.gov.tn

البريد ا�لكتروني :

: at.alger@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

0021321692316الفاكس :

سفارة تونس بالجزائر

0021321691388 الهاتف :

شارع بوا دو بولوني العنوان :

0021338864567الفاكس :

القنصلية العامة بعنابة

0021338864568 الهاتف :

شارع 28 جانفي  1957،
سان تيراز، 23000 ، عنابة

العنوان :

الجزائر

الجزائر العاصمة 

0021337484842الفاكس :
0021337484832

العنوان :

الهاتف :

قنصلية تونس بتبسة
150

12000- 280

at-rabat@maghrebnet.net.ma
البريد ا�لكتروني :

 بناية العقيد محمود
تبسةالشريف ص.ب

بلوك (36) - فيال (13) - الكويت

سفارة تونس بالدوحة
العنوان :

at.doha@diplomatie.gov.tn
البريد ا�لكتروني :

الهاتف :0097440162222

المغرب

00212537730637الفاكس :
00212537762032

العنوان :

الهاتف :

سفارة تونس بالرباط
6

at-rabat@maghrebnet.net.ma
البريد ا�لكتروني :

شارع  عبد الكريم بن جلون
حسن ، الرباط ، المغرب 

الملحقون اإلجتماعيون
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المرشدات االجتماعيات

0033622762240

القنصلية العامة بنيس
الهاتف :

الفاكس :0033491085969

الفاكس :0033491085969

0033499502868

القنصلية العامة بمرسيليا 1
الهاتف :

0033499502868
القنصلية العامة بمرسيليا 2

الهاتف : 

الفاكس :0033476432596
0033476432601

القنصلية العامة بقرنوبل
الهاتف : 

الفاكس :00492288489700
00492288489601 الهاتف :

الفاكس :0033476432596
0033476432601

القنصلية العامة بقرنوبل
الهاتف : 

الفاكس :004940227986
00494022692645 الهاتف :

قنصلية تونس بهامبورغ

فرنسا

القنصلية العامة التونسية ببون

ألمانيا

الفاكس :00390916111733
0039091321231

 قنصلية تونس ببالرمو1

الهاتف :

الفاكس :00390254100400
00390254100500

 قنصلية تونس بميالنو2

الهاتف :

إيطاليا

0021321692316الفاكس :
0021321651663

سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر

0021321692745
0021321691663

الهاتف :

الجزائر

0021338864567الفاكس :

القنصلية العامة بعنابة
0021338864568 الهاتف :

المرشدات اإلجتماعيات
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دار التونسي - المراكز 
اإلجتماعية والثقافية

باريس - لوبروفيل
95, Avenue de la République 93000, Aubervilliers : العنوان

الهاتف :0033183728390
 الفاكس : 0033148339757

darettounsi@gmail.com : البريد اإللكتروني

 قرونوبل
11, Av. Albert -1er-de-Belgique, 38100, Grenoble  : العنوان

الهاتف :0033961592701  0033183728390
 الفاكس : 0033148339757

darettounsi@gmail.com : البريد اإللكتروني

 مرسيليا
10, Rue Jemmapes  13001 : العنوان

الهاتف : 0033486945172
 الفاكس : 0033491085969

E-mail : cgtmarsei@numericable.f : البريد اإللكتروني

 رومـــــا
Via Cupa, Roma – Italia 9b : العنوان

الهاتف / الفاكس : 00390644700250
espaceroma@hotmail.it : البريد اإللكتروني

www.centroculturaletunisino.it

فيانا
1010wien5volksgartenStrasse : العنوان

الهاتف / الفاكس  : 004315224986
Darettounsi.vienne@yahoo.fr  : البريد اإللكتروني

 نيس
23, Rue François Guisol, 06300, Nice : العنوان

الهاتف :0033483459213

 ايـــــــطالـــــيا

 النمسا

فــــــــــــرنســـــا
باريس - لوبروفيل

95, Avenue de la République 93000, Aubervilliers : العنوان
الهاتف :0033183728390

 الفاكس : 0033148339757
darettounsi@gmail.com : البريد اإللكتروني

 قرونوبل
11, Av. Albert -1er-de-Belgique, 38100, Grenoble  : العنوان

الهاتف :0033961592701  0033183728390
 الفاكس : 0033148339757

darettounsi@gmail.com : البريد اإللكتروني

 مرسيليا
10, Rue Jemmapes  13001 : العنوان

الهاتف : 0033486945172
 الفاكس : 0033491085969

E-mail : cgtmarsei@numericable.f : البريد اإللكتروني

 رومـــــا
Via Cupa, Roma – Italia 9b : العنوان

الهاتف / الفاكس : 00390644700250
espaceroma@hotmail.it : البريد اإللكتروني

www.centroculturaletunisino.it

فيانا
1010wien5volksgartenStrasse : العنوان

الهاتف / الفاكس  : 004315224986
Darettounsi.vienne@yahoo.fr  : البريد اإللكتروني

 نيس
23, Rue François Guisol, 06300, Nice : العنوان

الهاتف :0033483459213

 ايـــــــطالـــــيا

 النمسا

 مازارادلفالو
 via bagno N 38 Mazara del vallo 91026 : العنوان

الهاتف : 00393791508435

 تولوز
1er étage Côte rue du 132 avenue des Etats Unis : العنوان

Toulouse 31200
الهاتف : 0033644717812
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دار التونسي - المراكز 
اإلجتماعية والثقافية

 سويســــــــرا

 بلـــــجيكـــا

 كــــــــــــــندا

 الـــــــمانــــــــيا

 الجـــــزائـــر

جنيف
Rue de Genève, Chêne-Bourg 1225- Genève : العنوان

الهاتف :4044 556 22 0041
mtun.suisse@gmail.com : البريد اإللكتروني

 بروكسال
Place du Champ de Mars 1105  : العنوان

الهاتف :0032486758993 /003225134395 /003227326102
 الفاكس : 003227325506

dartounsibxl@gmail.com : البريد اإللكتروني

الجزائر
 العنوان : 11 شارع بوا دو بولوني ، الجزائر العاصمة ، الجزائر

الهاتف : 0021321691388
 الفاكس : 0021321692316

at.alger@diplomatie.gov.tn : البريد اإللكتروني

 مونريال
Chemin Queen Mary, Suite 410, Montréal, 3535  : العنوان

H3V1H8, QC Canada
الهاتف : 0015147357660

 الفاكس : 0015148434114
espacefamille@bellnet.ca : البريد اإللكتروني

 بـــــــــون
Godes Berger Allee, 103-53 175 : العنوان

الهاتف : 00490228-8489601
cgt.bonn@diplomatie.gov.tn : البريد اإللكتروني

 www.centroculturaletunisino.it :الموقع 

هامبورغ
Lübecker strasse 1-Allemagne : العنوان

الهاتف :00494022695105
cgt.hambourg@diplomatie.gov.tn : البريد اإللكتروني
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المندوبيات الجهوية

تــــونـــس

أميرة صحبي / 52295704
 العنــوان: 90-88 شــارع عبــد الــرزاق الشــريبي -

تونــس  1000
الهاتف: 71343665/71343648

الفاكس: 343746 71
ote.tunis@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني   

أريانة

أحالم السعيدي / 98708018
 العنــوان: 2 مكــرر ، شــارع أحمــد الخبثانــي ، 2080

أريانــة
الهاتف: 71705435
الفاكس: 71717496

ote.ariana@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني   

منوبة

بشير كريم / 98534074
 العنــوان: 15 شــارع خيــر الديــن باشــا  ص ب 77

منوبــة 2010
الهاتف: 70615043

الفاكس : 71609444
ote.mannouba@ote.nat.tn:البريد اإللكتروني   

بن عروس

ياسين عبودي / 97979622
عبــد بــن  فيصــل  الملــك  شــارع   60  العنــوان: 

2063 عــروس  بــن  الجديــدة  المدينــة  العزيــز 
الهاتف/ الفاكس: 71310322

  : 71609444
ote.benarous@ote.nat.tn:البريد اإللكتروني   

زغوان

ادم عمــارة   مبــارك   احمــد  شــارع   العنــوان: 
زغــوان  1100 مكــرر   107 ب  ص  االول  الطابــق  

 الهاتف : 72680120
ote.zaghouan@ote.nat.tn:البريد اإللكتروني

بنزرت

عبد القادر اللوزي / 99977838/97005012
 العنوان:شــارع حســن نــوري ، بــاب ماطــر بجانــب
اإلدارة الجهؤيــة للتشــغيل  بنــزرت7061 ، بنــزرت

 الهاتف : 72680120
ote.bizerte@ote.nat.tn:البريد اإللكتروني

مكتب محلي بالعالية
نعيمة جريد 

 شارع الحبيب بورقيبة 7016 العالية 
  الجوال 97047772

Naimajraid@gmail.com:البريد اإللكتروني
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المندوبيات الجهوية

بـــــــاجة

نجم الدين الشواشي / 23921793
 العنــوان : شــارع علــي بــن زيــاد ص ب 390 باجــة

9000
الهاتف : 452041 78

ote.beja@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني   

نابــــــــل

خالد عبودة / 9361461
الصــدوق بــاي   المنصــف  شــارع   :  العنــوان 
الوطنــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتماعيــة نابــل 800

الهاتف : 72287125
ote.nabeul@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني  

القيروان

محمد يوسف / 96417272
العنوان : شارع حمدة عواني ، القيروان 3100

الهاتف : 77232406
ote.kairouan@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني  

  

سليانة

    عايش الجندوبي
  العنوان : نهج أبن أبي الضياف إقامة الجوزاء

شقة عدد 2  6100 سليانة
          الهاتف : 78872667 الفاكس78872840

ote.siliana@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني    

سوسة

ليلى حوشالف / 98276270
العنوان : نهج الدكتور كلمات  عدد 4 ص ب

الهاتف :73227577 
ote.sousse@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني    

مساكن

 العنوان : شارع الرازي - الفضاء تجارية بجانب
المعتمدية  الطابق االول 4070 مساكن

                                                                                           الهاتف : 73257170
ote.msaken@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني  

   

المهدية

نهى زقيا / 27550727
 العنوان : شارع 2 مارس عمارة الدكتور بن

نصير ص ب 40 ، 5150 المهدية
الهاتف : 73695429

ote.mahdia@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني   

المنستير

زينب التيح / 9925650
  العنوان : 14 شارع الجمهورية ص ب  177

 المنستير5060
                                                                                          الهاتف/ الفاكس : 73501629

ote.monastir@ote.nat.tn  : البريد اإللكتروني  
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المندوبيات الجهوية

صفاقس

نسرين المبروك / 22887823
 العنــوان : 11 شــارع الشــيخ مقديــش ، الطابــق

الثانــي ، ص ب 760 ، 3000 صفاقــس
الهاتف/ الفاكس : 296885 74

 ote.sfax@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني   

جندوبة

الكاف

القصرين

سيدي بوزيد

قفصة

علي الزغالمي / 90467919
 العنــوان : شــارع الحبيــب بورقيبــة ، عمــارة حســن

العشــي ، الطابــق الثانــي ، جندوبــة 8100
الهاتف/ الفاكس : 6603677 78

ote.jendouba@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني  

فتحي جال لي / 97417969
 العنــوان : 11 مكــرر ،نهــج المنجــي ســليم ص ب

516 الــكاف 7100
الهاتف : 223279 78

الفاكس : 232516   78 
ote.kef@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني                                                                                            

لطفي القهري / 98501057
 العنــوان : شــارع الجمهوريــة المنصــف اليحياوي

ص.ب 298 - -1200 القصرين
الهاتف/ الفاكس : 77474266

ote.kasserine@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني  

عفيف اليوسفي / 22875807
 العنــوان : شــارع الشــهيد محمــد البوعزيــزي ص

ب 85 - عمــارة المؤسســة ســيدي بوزيــد 9100
الهاتف : 76630290
الفاكس : 76632153

ote.sidibouzid@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني  
  

فريدة قويدرية / 23729903
 العنــوان : نهــج  طرابلــس ، حــي شــابب 61 ، 2133

قفصة
الهاتف/ الفاكس : 76225570

ote.gafsa@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني                                                                                                 

قــــابــــس

سفيان الثابتي / 55515129
العنوان : 92 شارع المقاولين 6000 - قابس

الفاكس : 75265459
ote.gabes@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني                                                                                                 
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المندوبيات الجهوية

مدنين

منير الجامعي / 93957345
العنوان : نهج الساقية ص ب 77 ، 4100 مدنين

الهاتف/ الفاكس : 75649189
   ote.mednine@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني 

تــــــــوزر

تطاويـــــن

قــــــــبلي

زكريا فرحات / 98660529
 العنــوان : شــارع الحبيــب بورقيبــة نهــج  تونــس

تــوزر 2200-
الهاتف :76452031

الفاكس : 76470830
   ote.tozeur@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني 

بشير الصالح / 98929442
للتقاعــد الوطنــي  الصنــدوق  مركــب   :  العنــوان 
 والحيطــة اإلجتماعيــة الحــي اإلداري ص ب 7 3200

 تطاويــن الجديــدة
الهاتف : 75870339

الفاكس :75863898
   ote.tataouine@ote.nat.tn : البريد اإللكتروني 

لطفي بوصافة / 98812426
العنوان : مكتب بريد البياز ، 4200 ، قبلي

الهاتف/ الفاكس : 75491563
ote.kebili@ote.nat.tn :البريد اإللكتروني                                                                                                 
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مكاتب اإلستقبال

نقاط اتصال قّيمة في خدمتك

تفاصيل التوزيع واالتصال بمكاتب االستقبال

لــدى مكتــب التونســيين بالخــارج مكاتــب اســتقبال دائمــة وآخــرون يفتحــون 
علــى أســاس مؤقــت عنــد المعابــر الحدوديــة الرئيســية.

ترحــب هــذه المكاتــب بالتونســيين مــن جميــع أنحــاء العالــم عنــد عودتهــم إلــى 
تونــس ، وال ســيما لقضــاء عطلهــم الصيفيــة هنــاك:

أجيب عن أسئلتك من أي نوع وأبلغك و أوجهك•	 
إتاحــة أحــدث منشــورات OTE وتلــك الخاصــة بمقدمــي الخدمــات العامة 	 

اآلخريــن الذيــن يحتمــل أن يقدمــوا لــك خدمــات
مســاعدتك فــي إعــداد الملفــات الفنيــة واإلداريــة المتعلقــة باإلجــراءات 	 

الجمركية.
تعــرف علــى المزايــا الضريبيــة والماليــة المتعلقــة باالســتثمار أو إعــادة 	 

التوطيــن فــي تونــس.
تقديم دعم إضافي لألسر الكبيرة وذوي االحتياجات الخاصة.	 
ســجل أفــراد عائلتــك فــي األنشــطة المختلفــة التــي ينظمهــا الديــوان 	 

ــة  ــة ، والمخيمــات الصيفي خــال فصــل الصيــف : دروس اللغــة العربي
ــخ ــدوات والمؤتمــرات ، إل والن

تفاصيل التوزيع واالتصال بمكاتب االستقبال	 
مكتــب اســتقبال مطــار تونــس قرطــاج: 115 800 71 - تحويــل 3508 - 	 

2976
مكتب استقبال المبنى 2 بمطار تونس قرطاج: 100 102 70	 
مكتب استقبال محطة الشحن الجوي: تحويل 2976.	 
مكتب قباضة حلق الوادي	 
مكتب استقبال ميناء حلق الوادي 	 
مكتب استقبال ميناء رادس 300 449 71  / 100 499 71 تحويل 113 	 

الشباك  الموحد المنصف باي: 648 334 71	 
مكتب االستقبال بمطار جربة جرجيس: 233 650 75	 
مكتب استقبال بمطار النفيضة : 000 103 73	 
مكتب استقبال صفاقس بمطار الطينة الدولي : 000 278 74	 
مكتب اإلستقبال برأس الجدير : 153 726 75	 
مكتــب إســتقبال موســمي  فــي  المطــار الدولــي ســقانص المنســتير  	 

                   73 521 300 / 73 520 000
مكتب استقبال الميناء رادس : 300 449 71 / 100 499 71                   	 
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مكاتب اإلستقبال

الشباك الموحد  للتونسيين بالخارج

لارتقــاء إلــى مســتوى تطلعــات وانتظــارات مواطنينــا بالخــارج، أحــدث بمقــر 
ديــوان التونســيين بالخــارج شــباك موحــد يجمــع أهــم الهيــاكل واألطــراف 
المعنيــة بالخدمــات الموجهــة للجاليــة التونســية بالخــارج وذلــك لتبســيط 

ــى الخدمــة. ــة وتقليــص آجــال الحصــول عل اإلجــراءات اإلداري

ويتمثل أهم المتدخلين خاصة في:
الديوانة التونسية 	 
وزارة الداخلية	 
البلدية	 
القباضة المالية	 
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي	 
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية	 
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد	 
وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية	 
شركة النهوض بالمساكن اإلجتماعية	 
الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية	 
الوكالة الفنّية للنقل البّري	 
آلية تونسنا	 

Guichet 
unique
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I. الخدمات القنصلية

II. الخدمات الوطنية

III.  البعثات الدبلوماسية

 والقنصلية التونسية بالخارج

 IV.  عناوين مفيدة 
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قنصلية خدمات 

خدمات قنصلية

القنصلية العمليات   .I
القنصلي	.  الترسيم 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون  أن 
لب  طا

: مة لخد ا

تونسي  -  1

، لجنسية ا

حامال   -  2
سفر  ز ا لجو

ي  ر سا
، ل لمفعو ا

على1.  للحصول  استمارة 
قنصلي ترسيم  بطاقة 

السفر2.  جواز  من  نسخة 
التعريف	.  بطاقة  من  نسخة 

طنية لو ا
اإلقامة	.  بطاقة  من  نسخة 
السكنى	.  شهادة  من  نسخة 
العمل	.  بطاقة  من  نسخة 

ترسيم أو  مدرسية  شهادة  أو 
معي جا

شمسيتان	.  صورتان 
قنصلي	.  معلوم 

لبعثة ا

سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با

العدلي(	.  السجل  في  )مضمون   3 عدد  بطاقة  منح 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

طالب  يكون  أن 
: مة لخد ا

تونسي  -  1

، لجنسية ا

حامال   -  2
سفر  ز ا لجو

ي  ر سا
، ل لمفعو ا

سارية 1.  تعريف  بطاقة  من  نسخة 
ل لمفعو ا

على 2.  يمض  لم  والدة  مضمون 
أشهر ثالثة  من  أكثر  تسليمه  تاريخ 

قنصلي	.  معلوم 

لبعثة ا

سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با
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خدمات قنصلية

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة الوثائق 
ن  مكا
إيداع 
لملف ا

طالب  يكون  أن 
: مة لخد ا

تونسي  -1
لجنسية ا

سن بلغ   -2
، لتجنيد ا

مرسما  -	
ة ئر ا لد با

. لقنصلية ا

الوطني1.  الدفاع  وزير  باسم  مطلب 
تاريخ 2.  على  يمض  لم  والدة  مضمون 

أشهر ثالثة  من  أكثر  تسليمه 
الوطنية 	.  التعريف  بطاقة  من  نسخة 
الترسيم 	.  بطاقة  من  نسخة 

لقنصلي ا
اإلقامة	.  بطاقة  من  نسخة 
يمض 	.  لم  عمل  شهادة  من  نسخة 

ثالثة من  أكثر  تسليمها  تاريخ  على 
ترسيم  شهادة  من  نسخة  أو  أشهر 

الدراسية  للسنة  مدرسية  أو  جامعية 
ية ر لجا ا

بملف 	.  شمسيتان)خاص  صورتان 
) ء عفا إل ا

لحساب	.  بنكي  تحويل  في  وصل 
الملحقة العسكرية  بالدائرة  القابض 

واحد دينار  يعادل  بما  البعثة  لدى 
األجنبية، بالعملة 

لبعثة ا

سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با

الوطنية الخدمة  من  اإلعفاء  أو  التأجيل  شهادة   .I

السفر...  وثائق 

سفر	.  جواز  استخراج 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون  أن 
لب  طا

: مة لخد ا

تونسي  -  1

، لجنسية ا

-مرسما  2

ة ئر ا لد با

. لقنصلية ا

الحالة	.  دفاتر  من  والدة  مضمون 
نية لمد ا

التعريف	.  بطاقة  من  نسخة 
عاما  	8 سنهم  تجاوز  لمن  الوطنية 

به 3.  معرف  أبوي  ترخيص 
ين  صر للقا

شمسية	.  صور  ثالث 
اإلقامة	.  بطاقة  من  نسخة 
أو 	.  عمل  شهادة  من  نسخة 

عند  جامعية  أو  مدرسية  شهادة 
ء قتضا ال ا

قنصلي	.  ترسيم  بطاقة 
المصلحة 8.  من  مسلمة  مطبوعة 

لقنصلية ا
قنصلي	.  معلوم 

لبعثة ا

سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با
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خدمات قنصلية خدمات قنصلية

سفر	.  جواز  تجديد 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون  أن 
لب  طا

: مة لخد ا

تونسي  -  1

، لجنسية ا

-مرسما  2

ة ئر ا لد با

. لقنصلية ا

القديم. 1 السفر  جواز 
التعريف. 2 بطاقة  من  نسخة 

	1عاما سنهم  تجاوز  لمن  الوطنية 
به . 	 معرف  أبوي  ترخيص 

ين صر للقا
شمسية. 	 صور  ثالث   
اإلقامة. 	 بطاقة  من  نسخة   
أو . 	 عمل  شهادة  من  نسخة   

عند  جامعية  أو  مدرسية  شهادة 
ء قتضا ال ا

قنصلي. 	 ترسيم  بطاقة 
من . 	 مسلمة  مطبوعة   

القنصلية المصلحة 
قنصلي. 	 معلوم 

لبعثة ا

سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با

سفر3.  جواز  تعويض 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون  أن 
لب  طا

: مة لخد ا

تونسي  -  1

، لجنسية ا

-مرسما  2

ة ئر ا لد با

. لقنصلية ا

من 	.  مسلمة  ضياع  شهادة 
لجواز  بالنسبة  األجنبية  السلط 

مفقود سفر 
وزير 	.  السيد  باسم  عريضة 

خلية ا لد ا
به3.  معرف  الشرف  على  تصريح   

سفر جواز  ضياع  بشأن  البعثة  لدى 
التعريف	.  بطاقة  من  نسخة 

عاما  	8 سنهم  تجاوز  لمن  الوطنية 
به	.  معرف  أبوي  ترخيص 

ين صر للقا
شمسية	.  صور  أربع 
اإلقامة	.  بطاقة  من  نسخة 
أو 8.  عمل  شهادة  من  نسخة 

عند  جامعية  أو  مدرسية  شهادة 
ء قتضا ال ا

المصلحة	.  من  مسلمة  مطبوعة 
لقنصلية ا

قنصلي معلوم   .	0

لبعثة ا

سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با
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الوثائق....  على  والتصديق  باإلمضاء  التعريف 

باإلمضاء	.  التعريف 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون  -أن   1
ى محتو

غير  الوثيقة 
لألخالق مناف 

مخل  أو 
العام بالنظام 

-الحضور   2
لشخصي ا

لب  لطا
مة  لخد ا

على الممضي 
ثيقة لو ا

تعريف 	.  بوثيقة  االستظهار 
المفعول سارية  رسمية 

قنصلي	.  معلوم 

لبعثة ا

سية ما بلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با

ألصولها	.  النسخ  بمطابقة  اإلشهاد 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون  -أن   1
ى محتو

غير  الوثيقة 
لألخالق مناف 

مخل  أو 
العام بالنظام 

األصلية	.  الوثيقة 

تعريف 	.  بوثيقة  االستظهار 
المفعول سارية  رسمية 

قنصلي3.  معلوم 

لبعثة ا

سية ما بلو لد ا

القنصلية أو 

نسية لتو ا

ج ر لخا با

الوثائق3.  على  التصديق 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون 	.  أن 
ى محتو

غير  الوثيقة 
لألخالق مناف 

مخل  أو 
العام بالنظام 

تعريف 	.  بوثيقة  االستظهار 
المفعول سارية  رسمية 

العامة	.  اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا
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ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

تكون 	.  أن 
ثيقة لو ا

مة  لمقد ا
يق  للتصد

كما متممة 
بإجراءات  يجب 

قة د لمصا ا
من  األولوية 
السلط قبل 

اإلدارية 
أو التونسية 

جنبية  أل ا
لمختصة ا

جبائي	.  معلوم 
لبعثة	.  ا

سية ما بلو لد ا
القنصلية أو 

بالخارج التونسية 

الوثائق	..  على  والتصديق  باإلمضاء  التعريف 

إدراج والدة	. 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون 	.  أن 
د  لو لمو ا

نسيا تو

ل	.  حصو
الوالدة 

ة ئر ا لد با
لقنصلية ا

جعة  ا لر ا
لنظر با

صادرة	.  مدنية  حالة  وثيقة 
األجنبي المدنية  الحالة  ضابط  عن 

الوالدة بمكان 

الوالدين	.  هوية  وثيقة  من  نسخة 

الترسيم 3.  عدم  في  شهادة 
عند  تونس  بلدية  عن  صادرة 

ء قتضا ال ا

االقتضاء	.  عند  عائلي  دفتر 

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما بلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 
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إدراج زواج	. 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

حد 	.  أ
فين لطر ا

من  كالهما  أو 
الجنسية  ذوي 

نسية لتو ا
من 	.  كل 

فين لطر ا
من  خلوا 

نع ا لمو ا
عية لشر ا

برام 3.  إ
الزواج

طبقا 
بلد لقوانين 

مة قا إل ا

األصلي	.  الزواج  عقد 

الوالدة	.  رسم  من  مضمون 
فين لطر ا

الطرفين3.  هوية  بطاقة 

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

وفاة	.  إدراج 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

فى	.  لمتو ا
ذوي  من 

لجنسية  ا
نسية لتو ا

ث	.  و حد
ة  فا لو ا

ة ئر ا لد با
لقنصلية ا

جعة  ا لر ا
لنظر با

عن	.  صادر  وفاة  مضمون 
األجنبية السلط 

المتوفى	.  والدة  مضمون 

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 
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عائلي	.  دفتر  تسليم 

ط و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

من	.  الزوج 
الجنسية ذوي 

نسية لتو ا

ابرام	. 
الزواج 

ة  ئر ا لد با
لقنصلية ا

الزواج	.  عقد  مضمون 

والدة	.  رسم  من  مضمون 
جين و لز ا

والدة 3.  رسم  من  مضمون 
ل طفا أل ا

األطفال	.  وفاة  رسم  من  مضمون 
فين لمتو ا

الزوجين	.  لكال  صورة 

قنصلي	.  معلوم 

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

المدنية	.  الحالة  دفاتر  من  مضامين  تسليم 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

من	.  الزوج 
الجنسية ذوي 

نسية لتو ا

ابرام	. 
الزواج 

ة  ئر ا لد با
لقنصلية ا

تعريف	.  بوثيقة  االستظهار 
سمية ر

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 
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الزواج8.  مادة  في  عرف  شهادة 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون	.  أن 
الخدمة طالب 

نسي  تو
لجنسية ا

وجود	.  ال 
نع  ا لمو
عية شر

للطرفين	.  أصلي  والدة  مضمون 

تعريف	.  بوثيقة  االستظهار 
سمية ر

للولي3.  به  معرف  ترخيص 
الزواج على  موافقتهما  في  واألم 

20 و   1	 بين  سنهم  لمن  بالنسبة 
سنة 

قنصلي	.  معلوم 

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

الجنسية	.  شهادة 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون	.  أن 
الخدمة طالب 

نسي  تو
لجنسية ا

يكون 	.  أن 
لب  طا

مة  لخد ا
سما مر

ة  ئر ا لد با
لقنصلية ا

للمعني	.  أصلي  والدة  مضمون 

التعريف بطاقة  من  نسخة 
السفر جواز  من  أو  الوطنية 

المفعول ساري 

قنصلي	.  معلوم 

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 
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االجتماعية	.  الخدمات 

العائالت	.  لفائدة  البحث 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

لمستفسر  ا
عنه

جد  ا متو
ة ئر ا لد با

لقنصلية  ا
جعة ا لر ا

أو  بالنظر 
ب ا بتر

ية ر لجمهو ا
نسية لتو ا

الغرض	.  في  مطلب  تقديم 

معلومة	.  أو  وثيقة  كل 
تيسير شأنها  من  صورة  أو 

عنه المستفسر  على  العثور 

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

بالخارج	.  نفقة  ثمن  استخالص 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

ق ر لمفا ا
جد  ا متو
ة ئر ا لد با

لقنصلية ا
جعة  ا لر ا

لنظر با
بتراب أو 

ية ر لجمهو ا
نسية  لتو ا

النموذج	.  حسب  توكيل  تعمير 
للغرض المعد 

اإلرشادات	.  بطاقة  تعمير 
للغرض المعدة 

العارضة3.  والدة  مضمون 
األبناء	.  والدة  مضامين 
إن 	.  المفارق  والدة  مضمون   

مكن أ
الزواج	.  عقد  من  نسخة 
أو	.  بالنفقة  الحكم  من  نسخة 

ق لطال با
المفارق 8.  هوية  تبّين  عريضة 

النفقة ومقدار  الكامل  وعنوانه 

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 
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مستحقات3.  استخالص 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون	.  أن 
الخدمة طالب 

نسي  تو
لجنسية ا

ق	.  لحقو ا
بها المطالب 

ة  جد ا متو
ة ئر ا لد با

لقنصلية ا
جعة  ا لر ا

لنظر با

الشخصي	.  غير  باالسم  توكيل 
أو الدبلوماسية  البعثة  لرئيس 

عليه ومصادق  به  معرف  القنصلية 
المعنية بالدوائر 

هوية	.  بطاقة  من  نسخة 
الغرض 3.  في  عريضة  تقديم   

واإلرشادات المعطيات  كل  تتضمن 
المستندات 	.  بكل  اإلدالء 

ية ر و لضر ا

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

الزوجية	.  الخالفات 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

من كل 
جين و لز ا
ن  يقيما
ة ئر ا لد با

لقنصلية ا
جعة  ا لر ا

لنظر با

المعطيات 	.  كل  تتضمن  عريضة 
واإلرشادات

الزواج	.  عقد  من  نسخة 
الوثائق 3.  بجميع  اإلدالء 

الظروف  حول  والمستندات 
بالخالف المحيطة 

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

بالخارج	.  المتوفين  التونسيين  تركات 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون	.  أن 
الخدمة طالب 

نسي  تو
لجنسية ا

المعلومات	.  كل  تتضمن  عريضة 
تخص التي  الضرورية  واإلرشادات 

فى لمتو ا

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا
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ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

وفاة	.  بحجة  اإلدالء 
أمكن3.  إن  المخلف  حصر  في  إثبات 
الشخصي 	.  غير  باالسم  توكيل   

أو  الدبلوماسية  البعثة  لرئيس 
ومصادق  به  معرف  القنصلية 

واألجنبية  التونسية  بالدوائر  عليه 
لمعنية ا

المتوفرة	.  بالمستندات  اإلدالء   

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

األشخاص	.  ترحيل 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

يكون	.  أن 
الخدمة طالب 

نسي  تو
لجنسية ا

الغرض	.  في  مطلب  تقديم 
هوية	.  بطاقة 

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

الترحيل	.  نفقات  في  شهادة  تسليم 

ط  و شر
ة  د ستفا ال ا
الخدمة من 

المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 
لملف ا

بما اإلدالء 
الترحيل يفيد 

الغرض	.  في  عريضة 
هوية	.  بطاقة   

العامة اإلدارة 
ن  و للشؤ

لقنصلية ا

لبعثة ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 
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خدمات قنصلية

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج
 شارع جامعة الدول العربية، شمال الهلتون - 1030   تونس

الهــــاتف : 500 847 71 الفاكس  :  025 785 71
mae@diplomatie.gov.tn : البريد اإللكتروني
www.diplomatie.gov.tn موقع الواب:  

ط  و شر
من  االستفادة 

مة لخد ا
المطلوبة إيداع الوثائق  مكان 

لملف ا

حدثت 	.  الوفاة 
ة ئر ا لد با

الراجعة  القنصلية 
لنظر با

يفيد 	.  بما  اإلدالء 
أن

تونسي  المتوفى 
لجنسية ا

موانع 3.  وجود  عدم 
نية نو قا

هوية بطاقة  وفاة  لبعثةشهادة  ا
سية ما يبلو لد ا

القنصلية أو 
بالخارج التونسية 

جثمان8.  ترحيل 
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الوطنية الخدمة 

للتونسي الوطنية  الخدمة  أداء  من  واإلعفاء  التأجيل   .I
بالخارج والمقيم  العامل 

 .	 : االتأجيل 

	 : الشروط 
العاملين للمواطنين  الوطنية  الخدمة  أداء  تأجيل  منح  يمكن 

الثامنة سن  بلوغهم  حين  إلى  وذلك  بالخارج  والمقيمين 
. ين لعشر ا و

أن دون  أشهر  ثالثة  مدة  عام  كل  بتونس  يقيموا  أن  لهم  ويمكن 
المذكور. بالتأجيل  التمتع  في  الحق  يفقدوا 

قبل بالخارج  واإلقامة  العمل  عن  انقطاعهم  صورة  وفي 
بتسوية مطالبين  يبقون  فإنهم  والعشرين  الثامنة  سن  بلوغهم 

سن بلوغهم  حين  إلى  الوطنية  الخدمة  قانون  إزاء  وضعيتهم 
والثالثين. الخامسة 

	 : الملف  لتكوين  الالزمة  الوثائق 
الوطني. 	 الدفاع  وزير  السيد  بإسم  مطلب 
تسليمه 	 تاريخ  على  يمض  لم  باألمر  للمعني  والدة  مضمون 

أشهر. ثالثة  من  أكثر 
باألمر. 	 للمعني  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة 
األجنبية  	 بالعملة  يعادله  ما  أو  واحد  بدينار  بريدية  حوالة  إصدار  في  وصل 

 	2 بالبريد  جاري  حساب  الوطني  الدفاع  وزارة  مقابيض  وكيل  السيد  باسم 
باألمر. المعني  وعنوان  اسم  يحمل  الوصول  مضمون  ظرف   	1	  -

المفعول. 	 سارية  اإلقامة  بطاقة  من  لألصل  مطابقة  نسخة 
أشهر. 	 ثالثة  من  أكثر  تسليمها  تاريخ  على  يمض  لم  عمل  شهادة 

ء	.  عفا إل ا

	 : الشروط 
والعشرين  الثامنة  سن  تجاوز  مواطن  كل  الوطنية  الخدمة  أداء  من  يعفى 

بصفةقانونية. بالخارج  ويقيم  يعمل  يزال  ال  أنه  وأثبت 
الملف: 	 لتكوين  الالزمة  الوثائق 
الملف: 	 لتكوين  الالزمة  الوثائق 
الوطني.  	 الدفاع  وزير  السيد  باسم  مطلب 
من  	 أكثر  تسليمه  تاريخ  على  يمض  لم  باألمر  للمعني  والدة  مضمون 

أشهر. ثالثة 
باألمر. 	 للمعني  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة 
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بالعملة  	 يعادلها  ما  أو  دنانير  بخمسة  بريدية  حوالة  إصدار  في  وصل 
جاري  حساب  الوطني  الدفاع  وزارة  مقابيض  وكيل  السيد  باسم  األجنبية 

	1	  -  	2 بالبريد 
باألمر. 	 المعني  وعنوان  اسم  يحمل  الوصول  مضمون  ظرف 
صم( 	  	.2  x صم   	( حجم  باألمر  للمعني  شمسيتان  صورتان 
القنصلية. 	 لدى  التسجيل  بطاقة 
المفعول. 	 سارية  اإلقامة  بطاقة  من  نسخة 
أشهر. 	 ثالثة  من  أكثر  تسليمها  تاريخ  على  يمض  لم  عمل  شهادة 

المزاولين للمواطنين  الوطنية  الخدمة  أداء  ...تأجيل 
بالخارج لتعليمهم 

	 : الشروط 
المزاولين  	 للمواطنين  الوطنية  الخدمة  أداء  تأجيل  منح  يمكن 

التعليمية. بالمؤسسات  قانونية  بصفة  والمرسمين  بالخارج  لتعليمهم 
الدراسة. 	 عن  انقطعوا  للذين  الوطنية  الخدمة  أداء  تأجيل  يمنح  ال 
الملف: 	 لتكوين  الالزمة  الوثائق 
الوطني. 	 الدفاع  وزير  السيد  بإسم  مطلب 
من  	 أكثر  تسليمه  تاريخ  على  يمض  لم  باألمر  للمعني  والدة  مضمون 

أشهر. ثالثة 
باألمر. 	 للمعني  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة 
بالعملة  	 يعادلها  ما  أو  دنانير  بخمسة  بريدية  حوالة  إصدار  في  وصل 

جاري  حساب  الوطني  الدفاع  وزارة  مقابيض  وكيل  السيد  باسم  األجنبية 
	1	  -  	2 بالبريد  

باألمر. 	 المعني  وعنوان  اسم  يحمل  الوصول  مضمون  ظرف 
الجارية. 	 الدراسية  للسنة  مدرسية  أو  جامعية  ترسيم  شهادة 
المفعول. 	 سارية  اإلقامة  بطاقة  من  نسخة 

الجنسية لمزدوجي  الوطنية  ....الخدمة 
كّل  وبين  بينها  المثمر  والتعاون  الصداقة  عالقات  تمتين  في  منها  رغبة 
التونسية  الحكومة  أبرمت  والفرنسية،  والتركية  الجزائرية  الجمهورية  من 
الجنسية  حاملي  وضعية  تسوية  تخص  البلدان  هذه  حكومات  مع  إتفاقيات 

: يلي  ما  على  باإلتفاق  وذلك  الوطنية  الخدمة  قانون  تجاه  المزدوجة 
للدولة  	 الوطنية  الخدمة  واجبات  إلى  الجنسية  مزدوجو  الشبان  يخضع 

العشرين  سن  بلوغ  قبل  يصّرحوا  لم  ما  ترابها  فوق  عادة  يقيمون  التي 
األخرى. بالدولة  الواجبات  تلك  تأدية  يريدون  بأنهم 

واجباتهم  	 تأدية  يختاروا  أن  بتونس  عادة  المقيمين  للشبان  يمكن 
أن  شرط  فرنسا(  أو  تركيا  أو  )الجزائر  جنسيته  يحملون  الذين  الثاني  بالبلد 
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بالعملة  	 يعادلها  ما  أو  دنانير  بخمسة  بريدية  حوالة  إصدار  في  وصل 
جاري  حساب  الوطني  الدفاع  وزارة  مقابيض  وكيل  السيد  باسم  األجنبية 

	1	  -  	2 بالبريد 
باألمر. 	 المعني  وعنوان  اسم  يحمل  الوصول  مضمون  ظرف 
صم( 	  	.2  x صم   	( حجم  باألمر  للمعني  شمسيتان  صورتان 
القنصلية. 	 لدى  التسجيل  بطاقة 
المفعول. 	 سارية  اإلقامة  بطاقة  من  نسخة 
أشهر. 	 ثالثة  من  أكثر  تسليمها  تاريخ  على  يمض  لم  عمل  شهادة 

المزاولين للمواطنين  الوطنية  الخدمة  أداء  ...تأجيل 
بالخارج لتعليمهم 

	 : الشروط 
المزاولين  	 للمواطنين  الوطنية  الخدمة  أداء  تأجيل  منح  يمكن 

التعليمية. بالمؤسسات  قانونية  بصفة  والمرسمين  بالخارج  لتعليمهم 
الدراسة. 	 عن  انقطعوا  للذين  الوطنية  الخدمة  أداء  تأجيل  يمنح  ال 
الملف: 	 لتكوين  الالزمة  الوثائق 
الوطني. 	 الدفاع  وزير  السيد  بإسم  مطلب 
من  	 أكثر  تسليمه  تاريخ  على  يمض  لم  باألمر  للمعني  والدة  مضمون 

أشهر. ثالثة 
باألمر. 	 للمعني  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة 
بالعملة  	 يعادلها  ما  أو  دنانير  بخمسة  بريدية  حوالة  إصدار  في  وصل 

جاري  حساب  الوطني  الدفاع  وزارة  مقابيض  وكيل  السيد  باسم  األجنبية 
	1	  -  	2 بالبريد  

باألمر. 	 المعني  وعنوان  اسم  يحمل  الوصول  مضمون  ظرف 
الجارية. 	 الدراسية  للسنة  مدرسية  أو  جامعية  ترسيم  شهادة 
المفعول. 	 سارية  اإلقامة  بطاقة  من  نسخة 

الجنسية لمزدوجي  الوطنية  ....الخدمة 
كّل  وبين  بينها  المثمر  والتعاون  الصداقة  عالقات  تمتين  في  منها  رغبة 
التونسية  الحكومة  أبرمت  والفرنسية،  والتركية  الجزائرية  الجمهورية  من 
الجنسية  حاملي  وضعية  تسوية  تخص  البلدان  هذه  حكومات  مع  إتفاقيات 

: يلي  ما  على  باإلتفاق  وذلك  الوطنية  الخدمة  قانون  تجاه  المزدوجة 
للدولة  	 الوطنية  الخدمة  واجبات  إلى  الجنسية  مزدوجو  الشبان  يخضع 

العشرين  سن  بلوغ  قبل  يصّرحوا  لم  ما  ترابها  فوق  عادة  يقيمون  التي 
األخرى. بالدولة  الواجبات  تلك  تأدية  يريدون  بأنهم 

واجباتهم  	 تأدية  يختاروا  أن  بتونس  عادة  المقيمين  للشبان  يمكن 
أن  شرط  فرنسا(  أو  تركيا  أو  )الجزائر  جنسيته  يحملون  الذين  الثاني  بالبلد 
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جيوش  صلب  بالعمل  التزام  أو  تطوع  فترة  ترشحهم،  قبول  بعد  يقضوا 
البلد. ذلك 

يختاروا  	 أن  بفرنسا  أو  بتركيا  أو  بالجزائر  عادة  المقيمين  للشبان  يمكن 
حول  التونسي  التشريع  لمقتضيات  طبقا  بتونس  الوطني  واجبهم  تأدية 

الوطنية. الخدمة 
الوطنية  	 الخدمة  بواجبات  قاموا  الذين  الجنسية  مزدوجو  الشبان  يعتبر 

الدولة  نحو  واجباتهم  أدوا  قد  بفرنسا  أو  بتركيا  أو  بالجزائر  أو  بتونس 
األخرى.

	  « أنموذج  تصريح  شهادة  على  وجوبا  أعاله  المذكورة  اإلختيارات  تدّون 
أ .«
	  » ب   « أنموذج  شهادة  واجبه  به  أدى  الذي  البلد  من  الشاب  يتسلم 

وضعيته. تسوية  إثبات  من  تمكنه 
مصالح  	 من  أعاله  المذكورتان   » ب   » و   » »أ  أنموذج  الشهادتان  تسلم 

العسكرية  والملحقيات  القنصليات  ومن  بتونس  والتعبئة  التجنيد  إدارة 
بالخارج. التونسية 

وزارة الدفاع الوطني
باب منارة ،  1080 -    القصبة تونس

الهــــاتف : 500 560 71 الفاكس  :  804 561 71
defnat@defense.tn : البريد اإللكتروني

www.defense.tn موقع الواب:  
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البعثات الدبلوماسية والقنصلية
التونسية بالخارج

السفارات

سفارة تونس بأبيدجان )ساحل العاج(
Avenue Abdoulaye FAD.GA )BCEAO( –.mmeuble Pelieu

	ème étage, Plateau, Abidjan - BP 				 Abidjan 01
Tél.: )0022	(20 22 	1 2	
Fax: )0022	(20 22 	1 2	

E- mail:ambtunisie.abj@aviso.ci

سفارة تونس أبو ظبي )باإلمارات(
Avenue Corniche, villa n°A11,

BP 	1		 Al Khalidia, Abou- Dhabi
Tél.:)00		1( 2 		 11 		1

Fax:)00		1( 2 		 12 	0	
E-mail: tuniemb@eim.aeE- mail:ambtunisie.abj@aviso.ci

سفارة تونس بالجزائر )الجزائر(
11, Rue du Bois de Boulogne El Mouradia, , Alger

Tél.:)0021	( 21	 	1.			 / 21	 	1.			 / 21	 	2 			
Fax:)0021	( 21	 	2	 1	

E- mail:ambassade@ambtunisie-dz.com
 سفارة تونس بعمان )االردن(

Ouadi Abdoun, Avenue Faouzi
Kaouakgi, n°1	, B.P 1	1		 - Amman 111		
Tél.:)00		2( 	 		 22 			 /	 		 22 			

Fax : )00		2( 	 		 22 			
E-mail:atamman@go.com.jo

 سفارة تونس بأنقرة )تركيا(
Ferit Recai Erturul Caddesi,

n°1	 - Diplomatik Site, Oran/Çankaya, Ankara
Tél.: )00	0 -	12( 		1.		.		 /		1.		.		 / 		1 		 		 

Fax : )00	0 	12( 		1 		 		
E-mail:at.ankara@superonline.com

 سفارة تونس بباماكو )مالي(
Hamdallaye AC. 2000, Rue

	2	-Porte 		
Tél.: )0022	( 20 2	 1	 		

Fax : )0022	( 20 2	 		 		 
/20 22 		 	0

E-mail:chancellerie@ambatunmali.org.ml
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سفارة تونس ببرلين )ألمانيا(
Lindenallee 1	 – D 1	0	0

Berlin. Tél. : )00		( 	0 		 	1 0	0
Fax : )+		( 	0 	0 	2 0	 		
E-mail:at.berlin@tunesien.tn

سفارة تونس ببارن )سويسرا(
Kirchenfeldstrasse, 		 - 	00	- Berne

Tél.: )00	1( 	1 		2 	2 2	 /	1 		2 	2 2	
Fax : )00	1( 	1 		1 0	 		

E-mail:at.berne@bluewin.ch
سفارة تونس ببيروت )لبنان(

Hazmieh - Mar Takla,– Rue
Georges Feghali, .mm. Haddad, Beyrouth - Liban

Tél.:)00		1( 	 			 		0 /	 			 		1
Fax:)00		1( 	 		0 			

E-mail:ambtn@inco.com.lb
 سفارة تونس ببروكسال )بلجيكا(

2		, Avenue de Tervuren, 11	0 - Bruxelles.
Tél. :)00	2( 2 		1 		 		
Fax :)00	2( 2 		1 		 		

E-mail: amb.detunisie@brutele.be

 سفارة  تونس  باستراليا )كنبيرة(
Levels 	, 221 London Circuit,

Canberra ACT 2	01
Tél.: )00	1( 2 	2 		 0	 00
Fax : )00	12( 2	1.	20.			

E-mail: canberra@embassytunisia.com

 سفارة تونس بداكار )السنغال(
Rue Alpha Hachamiyou Tall

B.P : 	12	 Dakar- Sénégal
Tél. : )00221( 		.	2	.		.		 / 		.	2	.		.	0

Fax : )00221( 		.	2	.	2.0	
E-mail: at.dakar@orange.snl

سفارة تونس بفيانا )النمسا(
1		, Sieveringerstrasse – 11	0 Wien, Österreich.

Tél.: )00		( 1 		 02 1		 /		 02 1		
Fax : )00		( 1 		1 		 	2
E-mail:at.vienne@aon.at
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سفارة تونس بالدوحة )قطر(
Lindenallee 1	 – D 1	0	0

Avenue des Nations unies, Rue
Al .thar, 	 – Arrondissement -NE 		, POBOX 211		 

Doha -Qatar
Tél.: )00			( 	0 1	 22 22

Fax : )00			( 		 12 		 		
E-mail:at.doha@qatar.net.qa

جنيف )منظمة األمم المتحدة(
Mollebeau , 120	 Genève.

Tél.: )00	1( 22 			 1	 	0
Fax :)00	1( 22 			 0	 		

E-mail:mission.tunisia@ties.itu.ch
E-mail: tuniemb@eim.ae/ambtunisie.abj@aviso.ci

سفارة تونس بجاكرتا )أندنوسيا(
L. Karang Asem Tengah, Blok C	 N° 211	, Kuningan, 

Jakarta - Selatan 12		0
Tél.:)00	2 21( 	2 		 2	 2	 /	2 		 2	 2	

Fax : )00	2 21( 	2	 	1 2	
E-mail:atjkt@uninet.net.id  /tunjakarta@gmail.com

 سفارة تونس بالخرطوم )السودان(
	0, 1	ème rue, El Amarat, Khartoum

Tél.: )002		( 1		 		 		 		 /1		 		 		 		
Fax :) 002		( 1		 		 		 	0 / 1		 		 22 		

E-mail:at_khartoum@yahoo.fr

  سفارة تونس باريس )فرنسا(
2	, Rue Barbet de Jouy , 		00	 Paris

Tél.: )00		( 1 		 		 		 		
Fax : )00		( 1 		 		 02 		

E-mail:atn.paris@wanadoo.fr

 سفارة تونس بكينشاسا )الجمهورية الديمقراطية بالكنغو(
Démocratique de Congo(

		-		, Avenue du Cercle, La Gombe Kinshasa – RDC.
Tél.:)002		( 	1 	00 		 		

)téléphone cellulaire( E-mail
ambatunkinshasa@yahoo.fr
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سفارة تونس بالكويت )الكويت(
TAl Adailiya, area 	, St.

Abderrahman Al-Assoussi Jeda 		, 	illa 1	 Po Box 
				 Safat 1	0	0

Tél.: )00			( 22 	2 	2 	1 /22 		 21 		
Fax : )00			( 22 	2 		 		

E-mail:at.kwt@Emoftunisia.com

سفارة تونس بالهاي )هولندا(
		, Gentsestraat – 2			 HX – La Haye.

Tél.: )00	1( 	0 		1 22 	1
Fax: )00	1( 	0 		1 		 2	

E-mail:ambassadetunisie@wanadoo.nl
سفارة تونس ببيروت )لبنان(

Hazmieh - Mar Takla,– Rue
Georges Feghali, .mm. Haddad, Beyrouth - Liban

Tél.:)00		1( 	 			 		0 /	 			 		1
Fax:)00		1( 	 		0 			

E-mail:ambtn@inco.com.lb

 سفارة تونس بالفاالت )مالطا(
La 	alette )Malte(

	aletta Road, Attard, ATD 	0	2 - La 	alette - Malta.
Tél.: )00			( 21 	1 	0 	0 /21 	1 	1 	1

Fax : )00			( 21 	1 		 1	
E-mail:at.lavalette@maltanet.net

 سفارة  تونس  بالقاهرة )مصر و جامعة الدول العربية(
2	, Avenue Al Jezira, Zamalek,

Le Caire, Egypte.
Tél. : )00202( 2	 		 22 	1 / 2	 		 		 	0 / 2	 		 		 	2

Fax : )00202( 2	 		 2	 		
E-mail:tunisiacairo@link.net

 سفارة تونس لشبونة )البرتغال(
Rua Rodrigo Rebelo, 1	 - 1	00-	1	 Lisboa, Portugal

Tél.: )00		1( 21 	01 0	 	0 / 21 	01 	1 	0
Fax:)00		1( 21 	01 		 1	

E-mail:at.lisbonne@netcabo.pt
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سفارة تونس بلندن )المملكة المتحدة(
2	, Princes Gate, SW 	 - 1QG London.

Tél.: )00		( 20	 		 		 11	
Fax: )00		( 20	 		 		 20	

E-mail : london@tunisianembassy.co.uk
سفارة تونس بمدريد )اسبانيا(

Avenida Alfonso X..., N°		-		-		 - 2	01	 Madrid
Tél.:)00		( 	1 			 		 0	 /	1 			 		 12

Fax : )00		( 	1 		 		 1	
E-mail:madrid@embajadadetunez.es

سفارة تونس بالمنامة )البحرين(
	illa 		, Road 		10, Area 			 -Adliya - Manama - Bahreïn

Tél.: )00			( 1	 	1 	1 		
Fax : )00			( 1	 	1 		 02

E-mail:atmanama@batelco.com.bh

 سفارة تونس بمسقط )عمان(
Narcisz UTCA 		, 112	 N°1			. Way N° 1	22 Madinet

Al Ealam,, BP220 - CP11	, Madinat Sultan Qaboos –
Mascat, Oman

Tél.:)00			( 2	.	0.		.		 / 2	.	0.		.		
Fax : )00			( 2	.		.		.		

E-mail:atmascat@omantel.net.om

  سفارة تونس بموسكو )روسيا(
Malaya Nikitskaya 2	/1

Moscou, 1210		 Fédération de Russie
Tél.: )00	( 			 		1 2	 		 / 		1 2	 		 / 		1 	2 2	

Fax : )00	( 			 		1 		 		
E-mail:atmos@post.ru

 سفارة تونس بنيويورك )منظمة االمم المتحدة(
	1, Beekman Place, New York, N.Y. 10022.

Tél.: )001( 212 - 		1 		 0	 / 		1 	0 		 / 		1 		 		
Fax : )001( 212 - 		1 0	 		 / 	1	 		 	2

E-mail:missiondetunisieny@yahoo.com / tunisia@un.int
 سفارة تونس بنواق الشط )موريطانيا(

Tefragh Zina Nouakchott.
Tél.: )00222( 		2 	1 			

Fax : )00222( 		2 	1 		2
E-mail : ambatun@opt.mr
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سفارة تونس بأسلو )النرويج(
Drammensveien 	2C - 02		

Oslo - Norway
Tél.: )00		( 22 	1 	2 00 / 22 	1 	2 01

Fax : )00		( 22 	1 	2 0	
E-mail:mail@tunisiaamb.no

سفارة تونس بأوتاوا )كندا(
	1	, O’Connor street, Ottawa, Ontario, K1S 	P	.

Tél.: )001( 	1	 2		 0	 	0
Fax : )001( 	1	 2		 		 		
E-mail:etottawa@ipandp.com

الوفد الدائم لتونس لدى اليونسكو
Tél: )00		1( 		 		 2	. 	2 /		 		 2	 		

Fax : )00		1( 	0 		 0	 22 
 سفارة تونس ببكين )الصين(

1, Sanlitun Dong Jie, BE.J.NG, 100	00 Chine
Tél. : )00		( 10 			 22 			/ 			 22 			 / 			 2	 			

Fax: )00		( 10 			 2	 	1	
E-mail:at_beijing@netchina.

 سفارة  تونس  بسيول )جمهورية كوريا الجنوبية(
	 – 1	 Dongbinggo-Dong,Yongsan-Gu - Séoul , 

Republic of Korea
Tél.: )00	2( 2 		0 		 		 /		

 سفارة تونس برام هللا )فلسطين(
Chef du Bureau de Liaison

Rue, Ennouzha, Ramallah - Palestine
Tél.:)00		2( 22	.0	2.		 / 22	.0	2.		 / 22	.0	2.		

Fax : )00		2( 22	.0	2.		 /22	.0	2.		
E-mail:tunispal@palnet.com

 سفارة تونس ببريتوريا )إفريقيا الجنوبية(
		0 stanza Bopape Street, Arcadia 000	 Pretoria South Africa

Tél.: )002	( 12 		 2	 2	2 / 		 2	 2		
Fax : )002	( 12 		 2	 2		

E-mail:at.pretoria@telkomsa.net

 سفارة تونس بالرباط )المغرب(
	, Avenue de Fès – CP. 10010 Hassan Rabat.
Tél. : )00212( 			 		 0	 		 /			 		 0	 		 

Fax : )00212( 			 		 0	 		
E-mail:tuembrmo@menara.ma
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سفارة تونس بستوكهولم )السويد(
Narvavägen 	2, 11	22 Stockholm

Tél.: )00		( 		 		 		 	20
Fax: )00		( 		 	2 1	 		

E-Mail:at.stockholm@swipnet.se

سفارة تونس بطوكيو )اليابان(
	-	-	 Kudan Minami, Chiyoda- Ku, 

Tokyo 102-00		, Japon.
Tél.: )00	1-	( 		.11.		.22 / 2	/ 2	 / 2	

Fax : )00	1-	( 		.11.		.00
E-Mail : at.tokyo@tunisia.or.jp

سفارة تونس بطرابلس )الجماهرية العربية الليبية(
Av. Béchir El .brahimi -

medinat - El Hadaik , BP 	1	 Tripoli
Tél +21	 21 			10 	1/			10 	2

Fax : +21	21 					 00
ambtripoli@yahoo.fr

 سفارة تونس بروما )إيطاليا(
	ia Asmara, 	 – 001		 Roma.

Tél.: )00		( 0	 		0 	0 	0
Fax : )00		( 0	 		2 1	 20	

E-mail:at.roma@tiscali.it

  سفارة تونس بالرياض )العربية السعودية(
Diplomatic Quarter, Riyadh,

P.O. Box 		-			, Riyadh 11			
Tél.: )00			( 11.			.		.00 /11.			.		.		

Fax : )00			( 11.			.		.	1
E-mail :amb.tunisie.riyadh@saudi.net.sa

 سفارة تونسببراغ )الجمهورية التشيكية(
	 Nad vysinkou 1	2	/	- 1	0 00 - Prague 	

Tél. : )00	20( 2		 		0 		2
Fax : )00	20( 2		 		0 	2	
E-mail:amt.prague@volny.cz

 سفارة تونس بفرصوفيا )بلونيا(
UL. Mysliwiecka 1	, 00-				arsovie, Pologne

Tél.: )00		( 22	 2		 		0 /22	 2	2 			
Fax : )00		( 22	 21	 2		

E-mail:at.varsovie@ambtun.pl
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البعثات القنصلية التونسية
الجزائر : عنابة )قنصلية(

2	, Avenue 2	 Janvier 1			- Sainte Thérèse, Annaba
2	000 Alger.

Tél.: )0021	( 		 		 		 		 /
		 		 		 		

Fax : )0021	( 		 		 		 		
E-mail:cta.annaba@yahoo.com

تبسة )قنصلية(
	0, Boulevard Colonel

Mahmoud Cherif, BP 2	0 – 12000 Tébessa.
Tél.: )0021	( 		 		 		 	2/ 				 		 		

Fax : )0021	( 		 		 		 	2
E-mail: ct.tebessa@voila.fr

ct.tebessa@diplomatie.gov.tn
ألمانيا )قنصلية العامة(

Bonn )Consulat Général(
Godesberger Allee 10	, 		1		 Bonn, Allemagne

Tél.: )00		( 22	 		 		 	01 / 22	 		 		 	00
Fax : )00		( 22	 		 		 	00 / 22	 		 		 	02

E-mail:cgt.bonn@t-online.de

هامبورغ )قنصلية(
Lübecker Strasse, 1 – 220		

Hamburg, Deutschland
Tél.: )00		( 	0 22 		 2		
Fax : )00		( 	0 22 		 			
E-mail: info @ctunisiahh.de

ميونيخ )قنصلية(
Herzog-Heinrich Strasse, 

1-	0			 München, Deutschland
Tél.: )00		( 		 			 			 /		 		0 2	 1	 /		 		0 2	 			

Fax: )00		( 		 		0 2	 1	
E-mail: constun.munich@tonline.de

المملكة العربية السعودية )القنصلية العامة(
Jeddah Aziz Dhia Avenue, Rawdha

District - P.B. Box 1	2		 Jeddah 21 	2	.
Tél.: )00			( 12 		0 		 20 / 12 		0 		 2	

Fax: )00			( 12 			 		 		
E-mail: contunjed@hotmail.com
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بلجيكا )قنصلية(
10	, Boulevard Saint Michel – 10	0 Bruxelles

Tél.: )00	2( 2 		 2	 102 / 2 			1 	00
Fax : )00	2( 2 		 2	 	0	
E-mail : cgtbxl@chello.be

كندا )قنصلية(
Montréal )Consulat(

12		, Rue University Suite 	00 – Montréal -Quebec - H	B2B	 
Tél.: )001	1	( 			.		.0	/			.		.1	 /			.2	.	2

Fax : )001	1	( 			.		.		
E-mail:ctmontreal@infointernet.net

اإلمارات العربية المتحدة )قنصلية(
Dubaï Al Bustan Center BLDG n°	, 	th Floor – Al Qusais, Dubaï 

Tél.: )00		1	( 2	1 	0 	0 /2	1 1	 		
Fax : )00		1	( 2	1 1	 		
Email:constund@eim.ae

باريس )قنصلية عامة(
1	-1	 Rue de Lubeck , 		11	 - Paris

Tél.: )00		( 1 		 	0 		 10 / 1 		 	0 		 21
Fax : )00		( 1 		 0	 2	 		

E-mail : paris.cgt@wanadoo.fr

فرنسا ليون )القنصلية العامة(
1	, Avenue Maréchal Foch - 		00	 Lyon

Tél.: )00		( 	 		 		 	2 		 - Fax : )00		( 	 	2 		 0	 10
E-mail:cgt.lyon@sfr.fr

غرونوبل )قنصلية(
1	, Rue Alexandre 1er de Yougoslavie - 		000 Grenoble

Tél.: )00		( 	 		 		 2	01 /	 		 		 		 		 
Fax : )00		( 	 		 		 2	 		

E-mail: c.t.grenoble@wanadoo.fr

 فرنسا مرسيليا )القنصلية العامة(
Lübecker Strasse, 1–220		  -	, Boulevard d’Athènes - 

1	001Marseille
Tél.: )00		( 	 	1 	0 2	 		

Fax : )00		( 	 	1 0	 		 		
E-mail:cgtmarsei@numericable.fr

بانتين )قنصلية(
1-	, Avenue Jean Lolive, B.P112 - 			00 P antin Cedex
Tél.: )00		( 1 		 	1 		 0	- Fax : )00		( 1 		 	1 		 	1

E-mail: ct.pantin@orange.fr
نيس )القنصلية العامة(

1	, Avenue des Fleurs – 0	000 - Nice
Tél. : )00		( 			 		 	1 	1 /			 11 		 	2

Fax : )00		( 			 		 		 02
E-mail : ct.nice@wanadoo.fr
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ستراسبورغ )قنصلية(
	, Rue Schiller - BP1	,  		 000 Strasbourg Cedex.

Tél.: )00		( 	 		 		 	2 		 - Fax : )00		( 	 		 		 1	 	1
E-mail:ct.strasbourg@wanadoo.fr

تولوز )قنصلية(
11	, Allées Jean Jaurès – 	1000 –Toulouse

Tél.: )00		( 	 	1 		 	1 	1 - Fax : )00		(	 	1 		 		 00
E-mail: consulat.tunisietoulouse@wanadoo.fr

جنوة )قنصلية(
	ia XX Settembre, 2/		, 		 -1	121 Gênes, .talie

Tél.: )00		( 010 		0 20 	1 /010 		0 21 02
Fax : )00		( 010 		0 21 1	
E-mail: ct.genes@virgilio.it

ميالنو )القنصلية العامة(
	iale Marche, 		 - 2012	 Milano, .talie

Tél.: )00		( 02 		1 00	 00 - Fax : )00		( 02 		1 00	 00
E-mail: cotumi@tin.it

نابولي )قنصلية(
Centro Direzionale .sola F10 – 	01		 - Naples, .talie

Tél.: )00		( 0	1 			 	1 	1 /Fax: )00		( 0	1 			 	1 		
E-mail: ct.naples@virgilio.it

برمو )قنصلية(
Piazza .gnazio Florio N° 2	 -	01		 - Palermo .talia, .talie

Tél.: )00		( 0	1 	2 12 	1 - Fax : )00		(0	1 	1 11 			
E-mail: ct.palerme@diplomatie.gov.tn

روما )قنصلية(
	ia montecristo, 2 – 001	1 Rome, .talie

Tél.: )00		( 0	 		 1	 	0 0	 / 0	 		 1	 	1 		 
Fax : )00		( 0	 		 1	 	0 02

E-mail: ctsierom@alice.ittunispalram@planet.com

طرابلس )قنصلية عامة(
Rue Sassi ben Amara – Ennoufleine – BP 	1	0 Tripoli

Tél. : )0021	( 21 		 0	 			 /21 		 0	 			
Fax : )0021	( 21 		 0	 		2
E-mail:cgt.tripoli@amilcar.tn

بنغازي )قنصلية(
	, Rue El Khadra, El Fouihet, Benghazi BP 		

Tél.: )0021	( 	1 22 2	 1		
Fax : )0021	( 	1 22 21 	11

E-mail:ct.benghazi@live.com

اسطنبول تركيا )قنصلية عامة(
Keskin kalem sok.N° 	1 Gazeteciler Sitesi Esentepe, Sisli-.stanbul

Tél.: )00	0( 212 	1	 		 		
Fax : )00	0( 212 	1	 		 	2
E-mail: tunisiacg.istanbul@

outlook.com
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عناوين مفيدة

مفيدة عناوين 

لخط ا
لمبسط ا

تف لها ا اإللكتروني العنوان  الوزارات

	8	3 	1 			 	00

القصبة  الحكومة   ساحة  العنوان:  
تونس  1002

boc@pm.gov.tn :البريد اإللكتروني
www.pm.gov.tn : موقع الويب

سة  ئا ر
مة لحكو ا

	8		 	1 		1 		0
	1 			 10	

بنات،  باب  شارع   1	 العنوان:  
تونس  100	 القصبة 

info@e-justice.tn :البريد اإللكتروني
www.justice.gov.tn : موقع الواب

العدل ارة  وز

	8		 	1 		0 2		
	1 		1 	0	

القصبة  - منارة  باب  العنوان:  
تونس  100	

defcab@defense.tn :البريد اإللكتروني
www.defense.tn : موقع الويب

وزارة الدفاع 
الوطني

	8	0 	1 			 	2	
	1 			 	2	

بورقيبة  الحبيب  شارع  العنوان:  
تونس  1000

boc@interieur.gov.tn :البريد اإللكتروني
www.interieur.gov.tn : موقع الواب

ارة  وز
خلية ا لد ا

	8	0
	1 			 	00
	1 			 			
	1 			 02	

الدول  جامعة  شارع  العنوان:  
الهلتون  شمال  بية  العر

تونس  10	0
البريد اإللكتروني:

nt.vog.eitamolpid@tcd.liame
 www.diplomatie.gov.tn :موقع الويب

الشؤون  ارة  وز
جية  ر لخا ا
ة  لهجر ا و

نسيين  لتو ا و
ج ر لخا با

 	1 		2 	2	
	1 		1 			
	1 		 	0		
	0 			 	00

بالقصبة  الحكومة  العنوان:ساحة 
نس تو

brc@finances.tn :البريد اإللكتروني
 www.finances.gov.tn: موقع الواب

المالية ارة  وز

	8		 	1 		0 2		
	1 		1 	0	

العنوان: شارع الشيخ محمد الفاضل 
بن عاشور البرج “أ” المركز العمراني 

تونس  10	2 -B	 الشمالي
defcab@defense.tn :البريد اإللكتروني 

www.mdici.gov.tn : موقع الويب

وزارة االقتصاد 
والتخطيط

	1 	0	 21	
	1 	0	 1	2
	1 	0	 		2

نهج  العنوان:عمارة »بية« عدد 0	 
011	 مونبليزير - 1002

البريد اإللكتروني:
contact.industrie@tunisia.gov.tn

موقع الواب :
www.tunisieindustrie.gov.tn

ارة  وز
عة  لصنا ا
جم  لمنا ا و
قة لطا ا و
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لخط ا
لمبسط ا

تف لها ا اإللكتروني العنوان  الوزارات

	8	8 	1 1	0 000
	1 111 	0	

 2	 عدد   بنات  باب  شارع  العنوان:  
101	 تونس 

mas@social.gov.tn  : البريد اإللكتروني
www.social.gov.tn : موقع الويب

ارة  وز
الشؤون 

عية جتما ال ا

	1 2	0 20	
	1 2	0 1		

 	1 			 			

ونهج  غانا  نهج  اوية  ز العنوان:  
نويرة  الهادي  ونهج  كوبرتن  دي  بيار 

تونس  1001
البريد اإللكتروني : 

mincom.brc@tunisia.gov.tn
موقع الواب : 

www.commerce.gov.tn

التجارة  ارة  وز
تنمية  و

ات الصادر

	8	3
	1 			 			
 	1 		0 		1
	1 			 			

ي سفار آالن  نهج   	0 العنوان:  
1002 تونس 

البريد اإللكتروني : 
bo.brcmarh@iresa.agrinet.tn

www.agriculture.tn : موقع الويب

وزارة الفالحة 
والموارد 

المائية والصيد 
البحري

	8		 	1 			 	2	
	1 			 	2	

 1000 سعدون  باب  العنوان:  
نس تو

البريد اإللكتروني:  
relation.citoyen@rns.tn

موقع الواب : 
www.santetunisie.rns.tn

الصحة ارة  وز

	8		 	1 			 			

البنات باب  شارع  العنوان:  
تونس  10	0

 البريد اإللكتروني:
ministere@minedu.edunet.tn

 www.education.gov.tn:موقع الويب

بية التر ارة  وز

	8		 	1 	01 	01
	1 			 	00

حفوز أوالد  العنوان:شارع 
تونس  10	0

البريد اإللكتروني: 
brc.mesrs@mes.rnu.tn

 www.mes.tn : موقع الواب

ارة  وز
لتعليم  ا
لي  لعا ا

لبحث  ا و
لعلمي ا

	8		 	1 		1 			
	1 	00 2		

العنوان: شارع محمد علي عقيد
001	 تونس

mjsep@mjs.tn:البريد اإللكتروني 
موقع الويب : 

www.jeunesse-sport.tn

وزارة الشباب 
والرياضة

 	0 2		 			
	0 2		 			
	0 2		 			

		 شارع محمد الخامس العنوان: 
1002 - تونس

البريد اإللكتروني:
brc.mtc@tunisia.gov.tn

  www.mtc.gov.tn : موقع الواب

ارة  وز
ت  جيا لو تكنو

اإلتصال
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عناوين مفيدة

لخط ا
لمبسط ا

تف لها ا اإللكتروني العنوان  الوزارات

	8		 	1 	0	 02	
	1 	01 			

ير  منبليز البرجين،  نهج   1	 العنوان:  
- 		10 تونس

البريد اإللكتروني : 
boc@transport.state.tn

www.transport.tn : موقع الويب

النقل ارة  وز

	8	3 	1 		2 2		
	1 		0 			

حي  يطة  شر الحبيب  شارع  العنوان: 
تونس  1002 البلفدير  الحدائق- 

البريد اإللكتروني: 
brc@mehat.gov.tn

www.equipement.tn : موقع الواب

وزارة التجهيز 
واإلسكان

	8		

	0 1	1 	00
	1 			 			
	1 		0 2		
	1 		2 		2

الخامس  محمد  شارع  العنوان:  
تونس  1000 ي-  المركز البنك  قبالة 
brc@domainetat.tn :البريد اإللكتروني

ministere.mdeaf@mdeaf.gov.tn
 www.domainetat.tn : موقع الويب

وزارة أمالك 
الّدولة 

والشؤون 
العقارية

	8		

 	0 	2	 			
	0 	2	 			
	0 	2	 			
 	0 	2	 			

المركز  األرض،  شارع  العنوان:  
تونس  10	0 الشمالي  اني  العمر

boc@mineat.gov.tn :البريد اإللكتروني
موقع الواب : 

www.environnement.gov.tn

ارة البيئة وز

	8	3 	1 120 	00
	1 			 22	

الخامس  محمد  شارع  العنوان:  
تونس  1001

boc@tourisme.gov.tn : البريد اإللكتروني
 www.tourisme.gov.tn :موقع الويب

السياحة ارة  وز

	8	3
 	1 		0 1		
	1 		0 12	
	1 		2 2		

باب  شارع  ر،  مكّر  		 العنوان: 
101	 تونس  القصبة  البنات، 

البريد اإللكتروني : 
brc@affaires-religieuses.tn

موقع الواب :
 www.affaires-religieuses.tn

وزارة الشؤون 
الدينية

	8		 	1 2	2 	1	
	1 		1 			

نهج عاصمة الجزائر-   02 العنوان: 
تونس  1001

boc@maff.gov.tn : البريد اإللكتروني 
www.femmes.gov.tn : موقع الويب

وزارة األسرة 
والمرأة 

والطفولة 
وكبار السن

	1 			 00	
	1 			 	1	

مارس 			1  العنوان:نهج 2 
القصبة، 1002 تونس

البريد اإللكتروني:
contact.culture@mac.gov.tn

www.culture.gov.tn : موقع الواب

ارة  وز
الشؤون 
فية لثقا ا
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عناوين مفيدة

لخط ا
لمبسط ا

تف لها ا اإللكتروني العنوان  الوزارات

 	1 		1 		1
	1 			 1		
	1 			 	1	

حفوزد   أوالد  شارع  العنوان:  10 
1002 تونس 

البريد اإللكتروني :  
communication@mfpe.gov.tn

www.emploi.gov.tn : موقع الويب

ارة  وز
لتشغيل  ا
ين  لتكو ا و

لمهني ا


