اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

دﯾﻮان اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
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دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
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اﻟﻔﻬﺮس
• ﺗﻘﺪﻳﻢ
• ﻣﻬﺎم دﻳﻮان اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج
• ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺘﻮﻧﺲ
وﺑﺎﻟﺨﺎرج
 اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن -اﻟﻤﺮﺷﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت

اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
"دار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ"
 اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﻦﺑﺎﻟﺨﺎرج

اﻟـﺪﻟﻴــــﻞ

اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

2022
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اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

-3

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ

• اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج

• اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

• اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

• ﺣﻀﺎرة ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

• اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
 -2دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ

• اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي
• اﻟﻤﺪرﺳﻪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
• ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
• اﻟﺪورة  27ﻟﺴﻨﺔ 2022

• اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
• ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ
• اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ
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دﻟﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ

• ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
• ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ

نضع بين أيديكم دليل التونسي بالخارج في نسخته الجديدة لسنة 2022
وهو نتاج عمل دؤوب من البحث ومعالجة المعلومات ،تضافرت فيه جهود
فريق عمل نشيط من ديوان التونسيين بالخارج.
عصارة هّ ذا العمل ،يعود الفضل فيها أيضا للتعاون القيم والثمين الذي
والد يوانة
أظهرته هياكل دعم التنمية وطنيا وجهويا ومؤسسات النقل
ّ
وصناديق الضمان االجتماعي و وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
باإلضافة إلى كل المتدخلين الذين أبدوا كبير االستعداد للمساهمة في
إصدار هّ ذا الدليل.
لجميع هؤالء نتقدم بالشكر واإلمتنان.
الد ليل ،تجدون باقة من المعلومات عن مؤسستنا «ديوان
طي صفحات هذا ّ
التونسيين بالخارج» وعن الخدمات الجمركية والمالية والقنصلية
والضمان اإلجتماعي ّ
وكذلك بسطة عن أحدث المعلومات والمستجدات
المتعلقة باالستثمار في تونس.
وقد سعينا من خالل هّ ذا الدليل إلى تسليط الضوء على جملة من االمتيازات
والتشجيعات التي تنتفع بها جاليتنا التونسية بالخارج كما أدرجنا العديد من
الروابط المفيدة حرصا منا على تيسير الولوج لالستمارات اإلدارية و أمال في
جعل هذا الدليل قاعدة للتواصل التفاعلي.
وعالوة على ذلك ،يعرف الدليل هذه السنة إضافات نوعية من أهمها:
إمكانیة تصفحه عبر موقع الواب للدیوان الستقطاب اكبر عدد
ممكن من القراء
إصداره قريبا بلغات أخرى ،إضافة إلى العربیة و الفرنسیة إلى جانب
تواصل العمل بالشباك الموحد الذي احدث بمقر الدیوان  ،و الذي جمع
و قرب عدید الخدمات و اإلدارات لفائدة أبنائنا المقیمین بالخارج.
كما تجدر اإلشارة إلى أن إصدار هذه النسخة من الدلیل تأتي تزامنا
مع إطالق أول استشارة موجهة للتونسیین المقیمین بالخارج تحت
شعار «تونس تصغي لمواطنیها بالخارج» على منصة الكترونیة
بعثت خصیصا للغرض حیث یمكن الولوج إلیها على الرابط:
http://oteliens.tn/OTE

كما تم بعث منصة افتراضیة للخدمات اإلداریة و البنكیة موجهة
للتونسیین المقیمین بالخارج «تونسیو العالم» و هي آلیة تمكنهم من
االنتفاع بالخدمات عن بعد على الرابطwww.tdm.com.tn :
رجاؤنا أن نكون قد استجبنا لرغبات جاليتنا بالخارج ،وساهمنا في إهدائها
أيسر السبل لمعرفة كل ما يفيد ربوع وطننا  ...تونس
المدير العام
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مهام ديوان التونسيين بالخارج

أحدث ديوان التونسيين بالخارج بمقتضى الفصل  14من
القانون  60/88بتاريخ  2جوان  ،1988ويكلف على وجه الخصوص
بالمهمات التالية:
 .1القيام بتطوير وتنفيذ برامج تأطير التونسيين المقيمين
بالخارج ،
 .2ضبط وتنفيذ برامج تأطير للرعاية اإلجتماعية لفائدة
التونسيين بالخارج ولفائدة عائالتهم في بلدان اإلقامة أو في
تونس ،
 .3وضع وتنفيذ كل برنامج ثقافي ينمي ويدعم تعلق أبناء
التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم،
 .4تسهيل عملية إدماج التونسيين العائدين من المهجر في
اإلقتصاد الوطني،
 .5وضع نظام إعالم وتبليغ مستمر لفائدة التونسيين

المقيمين بالخارج ومتابعته.
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اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن
الملحقون اإلجتماعيون

ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺎرﻳﺲ وﺷﻤﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻌﻨﻮان 17–19, rue de Lubeck :
75016, Paris
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033153706921 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033153599045 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
paris.cgt@wanadoo.fr

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﺒﺎرﻳﺲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﻧﺖ ،
اﻟﻌﻨﻮان 56 Boulevard des Poilus، :
44300 Nantes، France
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033240353614 :

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ 2
اﻟﻌﻨﻮان 17–19, rue de Lubeck :
75016, Paris
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033153706910 :
0033615062454
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033147042779 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
paris.cgt@wanadoo.fr
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ »ﻧﺎﻧﺖ «
اﻟﻌﻨﻮان 9, rue Boileau :
4400, Nantes
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033240353614 :
0033153706910
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033147042779 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
paris.cgt@wanadoo.fr
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ »ﻟﻴﻞ «
اﻟﻌﻨﻮان Av. Pièrre Moris - :
59800 Lile
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033320733033 :
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ »ﺑﺎﻧﺘﺎن «
اﻟﻌﻨﻮان 1-3, Av. Jean Lolive, :
93500, Pantin
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00331.85.78.29.89 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033148913951 :

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺴﺘﺮازﺑﻮرغ
اﻟﻌﻨﻮان 6, rue Schiller, :
67000, Strasbourg
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033388371814 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033388371871 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.strasbourg@wanadoo.fr

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻴﻮن
اﻟﻌﻨﻮان 14, Av. du Maréchal :
Foch, 69453, CEDEX 06
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033478934287 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033472440910 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.strasbourg@wanadoo.fr
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ 2
اﻟﻌﻨﻮان 8, Boulevard d’Athènes :
13001, Marseille
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033491502868 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033491085969:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
cgtmarsei@numericable.fr
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﻨﻴﻢ
اﻟﻌﻨﻮان 8, Boulevard :
d’Athènes, 13001, Marseille
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033466215639 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033466215632:

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
cgtmarsei@numericable.fr
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺲ
اﻟﻌﻨﻮان 18 Av. des Fleurs :
06000, Nice
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033493968181 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033493376750:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.nice@wanadoo.fr
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﺲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻮرﺳﻴﻜﺎ
اﻟﻌﻨﻮان 18 Av. des Fleurs :
06000, Nice

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.pantin@orange.fr
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الملحقون اإلجتماعيون

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ  -ﺗﻮﻟﻮز
اﻟﻌﻨﻮان 19, Allée Jean-Jaurès :
31000, Toulouse
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033561636161 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033561634800 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
toulouse@wanadoo.fr

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ "ﺗﻮﻟﻮز" ،ﻣﻜﺘﺐ
ﺑﻮردو
اﻟﻌﻨﻮان Av.George Perec :
Bordeau
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00335569600 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033561634800 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
direct@wanadoo.fr

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ 2
اﻟﻌﻨﻮان 17–19, rue de Lubeck :
75016, Paris
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033153706910 :
0033615062454
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033561634800 :
0033556960001

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻴﻼﻧﻮ
اﻟﻌﻨﻮان Viale Marche :
3720125, Milano, Italie
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0039025463499 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00390254100400 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
cotumi@tin.it

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺠﻨﻮة
اﻟﻌﻨﻮان Via XX Settembre :
2/13-16121, Genova
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00390105702091 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00390105702117:

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.genes@virgilio.it
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺒﻼرﻣﻮ
اﻟﻌﻨﻮان 24, Piazza Ignazio :
Florio,90139, Palermo
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0039091321231 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00390916111733:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.palerme@diplomatie.gov.tn

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻘﺮﻧﻮﺑﻞ

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺎﺑﻮﻟﻲ

اﻟﻌﻨﻮان 4, rue Alexandre :
1er de Yougoslavie
- 38000 Grenoble
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033476432601 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033476432596 :

اﻟﻌﻨﻮان Centro Derezionale :
Isola F10 -134- Napoli
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00390817345161 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00390817345163 :

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
c.t.grenoble@wanadoo.fr

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮوﻣﺎ
اﻟﻌﻨﻮان 2, Via Montecristo :
00141, Roma
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00390687188006 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00390687188002 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ctsierom@alice.it
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اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
constun.napoli@alice.it

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻤﻮﻧﻴﺦ
اﻟﻌﻨﻮان Wolfratshauser. :
Strape 1, 80366 - Munich
اﻟﻬﺎﺗﻒ 004989554635 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0049895502518:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
constun.munich@t.online.de
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺒﻮن
اﻟﻌﻨﻮان Godes berger Allee :
103 - 53 175, Bonn
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00490228848960 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
cgt.bonn@diplomatie.gov.tn

الملحقون اإلجتماعيون

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻬﺎﻣﺒﻮرغ
اﻟﻌﻨﻮان Lübecker strasse 1 :

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل

Allemagne
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00494022695105 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00494023695105 :

اﻟﻌﻨﻮان 1255 University، Suite 300، :
Montreal، H3B 3B4، QC Canada
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0015148446909 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0015148434114 :

ct.hambourg@diplomatie.gov.tn

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.montereal@info-intrene.net

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺒﺮوﻛﺴﺎل
اﻟﻌﻨﻮان 103, Bd Saint :
Michel-1040-Bruxelles
اﻟﻌﻨﻮان 103, Bd Saint :
Michel-1040-Bruxelles
اﻟﻬﺎﺗﻒ 003227326102 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 003227325506 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
cgtbxl@chello.be

اﻟﻨﻤﺴﺎ
اﻟﻌﻨﻮان SIEVERINGERSTRASSE 187- :
1190 WIEN AUSTRIA
اﻟﻬﺎﺗﻒ 004315224986 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 004315815592:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at.vienne@diplomatie.gov.tn

ﺳﻮﻳﺴﺮا
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﺒﺮن
اﻟﻌﻨﻮان Kirchenfeld Strasse :
63 – 3005, Berne
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0041313528226 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0041313510404:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at.berne@bluewin.ch

ﻛﻨﺪا

ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ
ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل  ،ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻌﻨﻮان Keskin kalem sok. :
N° 31 Gazeteciler Sitesi
Esentepe, Sisli-Istanbul
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00904156212217 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00904122217212 :

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
tunisiacg.istanbul@outlook.com

روﺳﻴﺎ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﻮﺳﻜﻮ
اﻟﻌﻨﻮان Malaya Nikitskaya Ulitsa، :
28/1 строение 3،
Moskva، Russia 123001
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0074956912858 :
00390734517181
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at.moscou@diplomatie.gov.tn

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻔﺎرة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض
اﻟﻌﻨﻮان  ، :اﻟﺤﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ  ،اﻟﺮﻳﺎض
ص.ب  ، 94-368اﻟﺮﻳﺎض 11693
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0096614887646 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0096614887641 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
amb.tunisie.riyadh@saudi.net.sa
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الملحقون اإلجتماعيون

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺠﺪة
اﻟﻌﻨﻮان ، :ﺷﺎرع ﻋﺰﻳﺰ ﺿﻴﺎء
ﺣﻲ اﻟﺮوﺿﺔ  2ﺟﺪة 21424
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0096626605320 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0096626632416 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
cgt.jeddah@diplomatie.gov.tn

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌﻨﻮان VILLA N°10 - AREA 63 :
AL ITHAR STREET N°501

اﻟﻬﺎﺗﻒ 0096522526261 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at.kwt@emoftunisia.com

ﻗـــــــﻄﺮ
ﺳﻔﺎرة ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺪوﺣﺔ
اﻟﻌﻨﻮان :
ﺑﻠﻮك ( - )36ﻓﻴﻼ ( - )13اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0097440162222 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at.doha@diplomatie.gov.tn

ﻣــﺼــﺮ
ﺳﻔﺎرة ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻌﻨﻮان 26 :
اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،ﻣﺼﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0020227354940:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at.caire@diplomatie.gov.tn

ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﻌﻨﻮان  :ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
ﺷﺎرع ﺑﺸﻴﺮ اﻻﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00218213331051/52 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00218214447600 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
tripoli@diplomatie.gov.tn
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ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎزي ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻌﻨﻮان  6 :ﺷﺎرع اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻔﻮﻳﻬﺎت
 BP 85ﺑﻨﻐﺎزي ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 002186122 29136 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00218612221711 :

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.benghazi@live.com

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺳﻔﺎرة ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻌﻨﻮان  :ﺷﺎرع ﺑﻮا دو ﺑﻮﻟﻮﻧﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0021321691388 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0021321692316 :

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
: at.alger@diplomatie.gov.tn
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ
اﻟﻌﻨﻮان  :ﺷﺎرع  28ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1957
ﺳﺎن ﺗﻴﺮاز ، 23000 ،ﻋﻨﺎﺑﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0021338864568 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0021338864567 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
ct.annaba@diplomatie.gov.tn

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺘﺒﺴﺔ
اﻟﻌﻨﻮان  150 :ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺸﺮﻳﻒ ص.ب  12000- 280ﺗﺒﺴﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0021337484832 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0021337484842 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at-rabat@maghrebnet.net.ma

اﻟﻤﻐﺮب
ﺳﻔﺎرة ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
اﻟﻌﻨﻮان  6 :ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ ﺟﻠﻮن
ﺣﺴﻦ  ،اﻟﺮﺑﺎط  ،اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00212537762032 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00212537730637:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
at-rabat@maghrebnet.net.ma

اﻟﻤﺮﺷﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت

المرشدات اإلجتماعيات

ﻓﺮﻧﺴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺲ

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺒﻼرﻣﻮ1

اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033622762240 :

اﻟﻬﺎﺗﻒ 0039091321231 :

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ 1

اﻟﻔﺎﻛﺲ 00390916111733 :

اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033499502868 :

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻤﻴﻼﻧﻮ2

اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033491085969 :

اﻟﻬﺎﺗﻒ 00390254100500 :

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ 2
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033499502868 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033491085969 :

اﻟﻔﺎﻛﺲ 00390254100400 :

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﻧﻮﺑﻞ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033476432601 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033476432596 :
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﻧﻮﺑﻞ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0033476432601 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0033476432596 :

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺒﻮن
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00492288489601 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 00492288489700 :

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺳﻔﺎرة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0021321692745 :
0021321691663
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0021321692316 :
0021321651663

اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 0021338864568 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 0021338864567 :

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻬﺎﻣﺒﻮرغ
اﻟﻬﺎﺗﻒ 00494022692645 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ 004940227986 :
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دار التونسي  -المراكز
اإلجتماعية والثقافية

فــــــــــــرنســـــا
باريس  -أوبرفيليي
العنوان 95, Avenue de la République 93000, Aubervilliers :
الهاتف 0033183728390:
الفاكس 0033148339757 :
البريد اإللكتروني darettounsi@gmail.com :
قرونوبل
العنوان 11, Av. Albert -1er-de-Belgique, 38100, Grenoble :
الهاتف 0033183728390 0033961592701:
الفاكس 0033148339757 :
البريد اإللكتروني darettounsi@gmail.com :
نيس
العنوان 23, Rue François Guisol, 06300, Nice :
الهاتف 0033483459213:
مرسيليا
العنوان 10, Rue Jemmapes 13001 :
الهاتف 0033486945172 :
الفاكس 0033491085969 :
البريد اإللكتروني E-mail : cgtmarsei@numericable.f :
تولوز
العنوان 1er étage Côte rue du 132 avenue des Etats Unis :
Toulouse 31200
الهاتف 0033644717812 :

ايـــــــطالـــــيا
رومـــــا
العنوان Via Cupa, Roma – Italia 9b :
الهاتف  /الفاكس 00390644700250 :
البريد اإللكتروني espaceroma@hotmail.it :
www.centroculturaletunisino.it
مازارادلفالو
العنوان via bagno N 38 Mazara del vallo 91026 :
الهاتف 00393791508435 :

النمسا

فيانا
العنوان 1010wien5volksgartenStrasse :
الهاتف  /الفاكس 004315224986 :
البريد اإللكتروني Darettounsi.vienne@yahoo.fr :
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دار التونسي  -المراكز
اإلجتماعية والثقافية

سويســــــــرا
جنيف
العنوان Rue de Genève, Chêne-Bourg 1225- Genève :
الهاتف 0041 22 556 4044:
البريد اإللكتروني mtun.suisse@gmail.com :

بلـــــجيكـــا
بروكسال
العنوان Place du Champ de Mars 1105 :
الهاتف 003227326102/ 003225134395/ 0032486758993:
الفاكس 003227325506 :
البريد اإللكتروني dartounsibxl@gmail.com :

كــــــــــــــندا
مونريال
العنوان Chemin Queen Mary, Suite 410, Montréal, 3535 :
H3V1H8, QC Canada
الهاتف 0015147357660 :
الفاكس 0015148434114 :
البريد اإللكتروني espacefamille@bellnet.ca :

الـــــــمانــــــــيا
بـــــــــون
العنوان Godes Berger Allee, 103-53 175 :
الهاتف 00490228-8489601 :
البريد اإللكتروني cgt.bonn@diplomatie.gov.tn :
الموقعwww.centroculturaletunisino.it :
هامبورغ
العنوان Lübecker strasse 1-Allemagne :
الهاتف 00494022695105:
البريد اإللكتروني cgt.hambourg@diplomatie.gov.tn :

الجـــــزائـــر
الجزائر
العنوان  11 :شارع بوا دو بولوني  ،الجزائر العاصمة  ،الجزائر
الهاتف 0021321691388 :
الفاكس 0021321692316 :
البريد اإللكتروني at.alger@diplomatie.gov.tn :
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المندوبيات الجهوية

تــــونـــس

أميرة الصحبي 52295704 /
العنــوان 88-90 :شــارع عبــد الــرزاق الشــرايبي -
 1000تونــس
الهاتف71343665/71343648 :
الفاكس71 343746 :
البريد اإللكترونيote.tunis@ote.nat.tn :

أريانة

أحالم السعيدي 98708018 /
العنــوان 2 :مكــرر  ،شــارع أحمــد الخبثانــي 2080 ،
أريانــة
الهاتف71705435 :
الفاكس71717496 :
البريد اإللكترونيote.ariana@ote.nat.tn :

منوبة

بشير كريم 98534074 /
العنــوان 15 :شــارع خيــر الديــن باشــا ص ب 77
منوبــة 2010
الهاتف70615043 :
الفاكس 71609444 :
البريد اإللكترونيote.mannouba@ote.nat.tn:

بن عروس

ياسين عبودي 97979622 /
العنــوان 60 :شــارع الملــك فيصــل بــن عبــد
العزيــز المدينــة الجديــدة بــن عــروس 2063
الهاتف /الفاكس71310322 :
: 71609444
البريد اإللكترونيote.benarous@ote.nat.tn:

زغوان

العنــوان :شــارع احمــد مبــارك عمــارة ادم
الطابــق االول ص ب  107مكــرر  1100زغــوان
الهاتف 72680120 :
البريد اإللكترونيote.zaghouan@ote.nat.tn:
عبد القادر اللوزي 99977838/97005012 /
العنوان:شــارع حســن نــوري  ،بــاب ماطــر بجانــب
اإلدارة الجهؤيــة للتشــغيل بنــزرت ، 7061بنــزرت
الهاتف 72680120 :
البريد اإللكترونيote.bizerte@ote.nat.tn:

بنزرت
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مكتب محلي بالعالية
نعيمة جريد
شارع الحبيب بورقيبة  7016العالية
الجوال 97047772
البريد اإللكترونيNaimajraid@gmail.com:

المندوبيات الجهوية

بـــــــاجة

نجم الدين الشواشي 23921793 /
العنــوان  :شــارع علــي بــن زيــاد ص ب  390باجــة
9000
الهاتف 78 452041 :
البريد اإللكتروني ote.beja@ote.nat.tn :

نابــــــــل

خالد عبودة 9361461 /
العنــوان  :شــارع المنصــف بــاي الصــدوق
الوطنــي للتقاعــد والحيطــة اإلجتماعيــة نابــل 800
الهاتف 72287125 :
البريد اإللكتروني ote.nabeul@ote.nat.tn :

القيروان

محمد يوسف 96417272 /
العنوان  :شارع حمدة عواني  ،القيروان 3100
الهاتف 77232406 :
البريد اإللكتروني ote.kairouan@ote.nat.tn :

سليانة

عايش الجندوبي
العنــوان  :نهــج أبــن أبــي الضيــاف إقامــة الجــوزاء
شــقة عــدد  6100 2ســليانة
الهاتف  78872667 :الفاكس78872840
البريد اإللكتروني ote.siliana@ote.nat.tn :

سوسة

ليلى حوشالف 98276270 /
العنوان  :نهج الدكتور كلمات عدد  4ص ب
الهاتف 73227577:
البريد اإللكتروني ote.sousse@ote.nat.tn :

المنستير

زينب التيح 9925650 /
العنوان  14 :شارع الجمهورية ص ب 177
المنستير5060
الهاتف /الفاكس 73501629 :
البريد اإللكتروني ote.monastir@ote.nat.tn :

مساكن

العنوان  :شارع الرازي  -الفضاء التجاري بجانب
المعتمدية الطابق االول  4070مساكن
الهاتف 73257170 :
البريد اإللكتروني ote.msaken@ote.nat.tn :

المهدية

نهى زقيا 27550727 /
العنوان  :شارع  2مارس عمارة الدكتور بن
نصير ص ب  5150 ، 40المهدية
الهاتف 73695429 :
البريد اإللكتروني ote.mahdia@ote.nat.tn :
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صفاقس

نسرين المبروك 22887823 /
العنــوان  11 :شــارع الشــيخ مقديــش  ،الطابــق
الثانــي  ،ص ب  3000 ، 760صفاقــس
الهاتف /الفاكس 74 296885 :
البريد اإللكترونيote.sfax@ote.nat.tn :

قــــابــــس

سفيان الثابتي 55515129 /
العنوان  92 :شارع المقاولين  - 6000قابس
الفاكس 75265459 :
البريد اإللكترونيote.gabes@ote.nat.tn :

جندوبة

علي الزغالمي 90467919 /
العنــوان  :شــارع الحبيــب بورقيبــة  ،عمــارة حســن
العشــي  ،الطابــق الثانــي  ،جندوبــة 8100
الهاتف /الفاكس 78 6603677 :
البريد اإللكترونيote.jendouba@ote.nat.tn :

الكاف

فتحي الجاللي 97417969 /
العنــوان  11 :مكــرر ،نهــج المنجــي ســليم ص ب
 516الــكاف 7100
الهاتف 78 223279 :
الفاكس 78 232516 :
البريد اإللكترونيote.kef@ote.nat.tn :

القصرين

لطفي القاهري 98501057 /
العنــوان  :شــارع الجمهوريــة المنصــف اليحياوي
ص.ب  1200- - 298القصرين
الهاتف /الفاكس 77474266 :
البريد اإللكترونيote.kasserine@ote.nat.tn :

سيدي بوزيد

عفيف اليوسفي 22875807 /
العنــوان  :شــارع الشــهيد محمــد البوعزيــزي ص
ب  - 85عمــارة المؤسســة ســيدي بوزيــد 9100
الهاتف 76630290 :
الفاكس 76632153 :
البريد اإللكترونيote.sidibouzid@ote.nat.tn :

قفصة

فريدة قويدرية 23729903 /
العنــوان  :نهــج طرابلــس  ،حــي شــابب 2133 ، 61
قفصة
الهاتف /الفاكس 76225570 :
البريد اإللكترونيote.gafsa@ote.nat.tn :
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تــــــــوزر

زكريا فرحات 98660529 /
العنــوان  :شــارع الحبيــب بورقيبــة نهــج تونــس
تــوزر -2200
الهاتف 76452031:
الفاكس 76470830 :
البريد اإللكترونيote.tozeur@ote.nat.tn :

تطاويـــــن

بشير الصالح 98929442 /
العنــوان  :مركــب الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد
والحيطــة اإلجتماعيــة الحــي اإلداري ص ب 3200 7
تطاويــن الجديــدة
الهاتف 75870339 :
الفاكس 75863898:
البريد اإللكتروني ote.tataouine@ote.nat.tn :

قــــــــبلي

لطفي بوصافة 98812426 /
العنوان  :مكتب بريد البياز  ، 4200 ،قبلي
الهاتف /الفاكس 75491563 :
البريد اإللكترونيote.kebili@ote.nat.tn :

مدنين

منير الجامعي 93957345 /
العنوان  :نهج الساقية ص ب  4100 ، 77مدنين
الهاتف /الفاكس 75649189 :
البريد اإللكترونيote.mednine@ote.nat.tn :
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نقاط اتصال قيّمة في خدمتك
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  OTEوتلــك 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
خــال فصــل الصيــف  :دروس اللغــة العربيــة  ،والمخيمــات الصيفيــة
والنــدوات والمؤتمــرات  ،إلــخ
•تفاصيل التوزيع واالتصال بمكاتب االستقبال
•مكتــب اســتقبال مطــار تونــس قرطــاج - 71 800 115 :تحويــل - 3508
2976
•مكتب استقبال المبنى  2بمطار تونس قرطاج70 102 100 :
•مكتب استقبال محطة الشحن الجوي :تحويل .2976
•مكتب قباضة حلق الوادي
•مكتب استقبال ميناء حلق الوادي
•مكتب استقبال ميناء رادس  71 499 100 / 71 449 300تحويل 113

تفاصيل التوزيع واالتصال بمكاتب االستقبال
•الشباك الموحد المنصف باي71 334 648 :
•مكتب االستقبال بمطار جربة جرجيس75 650 233 :
•مكتب استقبال بمطار النفيضة 73 103 000 :
•مكتب استقبال صفاقس بمطار الطينة الدولي 74 278 000 :
•مكتب اإلستقبال برأس الجدير 75 726 153 :
•مكتــب إســتقبال موســمي فــي المطــار الدولــي ســقانص المنســتير
73 521 300 / 73 520 000
•مكتب استقبال الميناء رادس 71 499 100 / 71 449 300 :

16

مكاتب اإلستقبال

الشباك الموحد للتونسيين بالخارج
لالرتقــاء 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
اإلجــراءات اإلداريــة وتقليــص آجــال الحصــول علــى الخدمــة.
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 الفنيّة للنقل الب ّر ي
•آلية تونسنا

Guichet
unique
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اﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .Iاﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج

 .IIاﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 .IIIاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
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االتفاقيات مع الدول

التغطية االجتماعية
للتونسيين بالخارج
اإلتفاقيات الثنائية في مجال الضمان االجتماعي
تؤكد هذه االتفاقيات على المبادئ التالية:
المساواة في المعاملة :
يخضع العامل مواطن إحدى الدولتين المتعاقدتين والذي يشتغل أو
اشتغل على تراب الدولة األخرى لنفس الواجبات التي تقع على مواطنيها
وينتفع بكل المزايا التي تسحب على مواطنيها وفق نفس الشروط.
تجميع فترات التأمين :
الفتتاح الحق في المنافع أو تحديده
طبقا لهذه االتفاقية تؤخذ بعين االعتبار فترات التأمين المنجزة
ّ
ظل تشريعات الدولتين المتعاقدتين وعند االقتضاء في
في
ظل تشريع دولة ثالثة مرتبطة بتونس وفرنسا باتفاقية في
مجال الضمان االجتماعي. .
تحويل الحقوق :
في حالة تحويل مكان اإلقامة من بلد آلخر،
يحو ل كل مستحقاته دون أي تغيير.
يمكن للمنتفع أن
ّ

 .Iاالتفاقية التونسية الفرنسية
تاريخ التوقيع  26 :جوان 2003
تاريخ السريان  :غرة أفريل 2007
تطبق االتفاقية التونسية الفرنسية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء
العملة غير األجراء في القطاعين الفالحي وغير الفالحي،
العاطلين عن العمل المتحصلين على تعويضات،
األعوان العموميين،
أفراد العائلة ( القرين األبناء القصر و الوالدين)
الطلبة الذين يزاولون دراستهم
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 .IIاالتفاقية التونسية البلجيكية
تاريخ التوقيع  29 :جانفي 1975
تاريخ السريان  :غرة نوفمبر 1976
تطبق االتفاقية التونسية البلجيكية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء
أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر)
الطلبة الذين يزاولون دراستهم

 .IIIاالتفاقية التونسية االيطالية
تاريخ التوقيع  07 :ديسمبر 1984
تاريخ السريان  :غرة جوان 1987
تطبق االتفاقية التونسية اإليطالية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء
أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر)
العملة غير األجراء في القطاعين الفالحي وغير الفالحي

 .IVاالتفاقية التونسية االلمانية
تاريخ التوقيع  16 :أفريل 1984
تاريخ السريان  :غرة أوت 1986
تطبق االتفاقية التونسية األلمانية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء وغير االجراء
موظفي القطاع العمومي
أفراد العائلة (القرين ،األبناء القصر واألصول الذين هم في الكفالة)
الطلبة الذين يزاولون دراستهم

 .Vاالتفاقية التونسية الهولندية
تاريخ التوقيع  19 :نوفمبر 2002
تاريخ السريان  :غرة نوفمبر 2004
تطبق االتفاقية التونسية الهولندية للضمان االجتماعي على:
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العملة األجراء وغير االجراء
أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر)

 .VIاالتفاقية التونسية الجزائرية
تاريخ التوقيع  29 :سبتمبر 2004
تاريخ السريان  10 :أفريل 2006
تطبق االتفاقية التونسية الجزائرية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء
أفراد العائلة (القرين ،االبناء القصر والوالدان الذين هم في الكفالة
وفق الشروط المنصوص عليها بتشريع البلد الذي يمنح المنافع)
الطلبة الذين يزاولون دراستهم

 .VIIاالتفاقية التونسية المغربية
تاريخ التوقيع  25 :فيفري 1987
تاريخ السريان  :غرة جوان 1999
تطبق االتفاقية التونسية المغربية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء وغير االجراء
أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر)

 .VIIIاالتفاقية التونسية ولكسمبورغ
تاريخ التوقيع  23 :أفريل 1980
تاريخ السريان  :غرة أوت 1982
تطبق اتفاقية الضمان االجتماعي على:
العملة األجراء وغير االجراء
أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر)

 .IXاالتفاقية التونسية النمساوية
تاريخ التوقيع  23 :جوان 1999
تاريخ السريان  :غرة نوفمبر 2000
تطبق االتفاقية التونسية النمساوية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء وغير االجراء
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أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر)

 .Xاالتفاقية التونسية الليبية
تاريخ التوقيع  05 :أفريل 1988
تاريخ السريان  05 :أفريل 1988
تطبق االتفاقية التونسية الليبية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء
أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر)

 .XIاالتفاقية التونسية المصرية
تاريخ التوقيع  23 :مارس 2000
تاريخ السريان  :غرة ديسمبر 2001
تطبق االتفاقية التونسية المصرية للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء
العملة غير األجراء في القطاعين الفالحي وغير الفالحي
األعوان العموميين التابعين للقطاع العمومي
أفراد العائلة ( القرين و األبناء القصر).


 .XIIاالتفاقية التونسية اإلسبانية
تاريخ التوقيع  26 :فيفري 2001
تاريخ السريان  :غرة جانفي 2002
تطبق االتفاقية التونسية األسبانيّة للضمان االجتماعي على:
العملة األجراء
العملة غير األجراء في القطاعين الفالحي وغير الفالحي
األعوان العموميين التابعين للقطاع العمومي
أفراد العائلة و الباقون على قيد الحياة
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 .XIIIاالتفاقية التونسية التركية
(اتفاقية في طور االبرام)
هي اتفاقية تعاون في ميدان الضمان االجتماعي بين تونس
وتركيا والتي تهدف إلى ضمان حرية تحرك العمال وكذلك
تبادل االستثمار بين البلدين .

اتفاقية تونسية صربية للضمان االجتماعي
تولى وزير الشؤون االجتماعية بمناسبة زيارة العمل التي اداها الى بلغراد
وزيره العمل والتشغيل وقدماء المحاربين والشؤون
التوقيع مع
االجتماعية بصربيا ,على االتفاقية التونسية الصربيةللضمان االجتماعي
والئحه اجراءاتها االداريه.
وتندرج هذه االتفاقية ضمن مقاربة ترمي الى تعزيز رصيد االتفاقيات
الثنائية للضمان االجتماعي التي ابرمتها تونس مع بلدان االقامة قصد
حماية حقوق العمال المهاجرين وضمان تغطية مالئمة لفائدتهم
والفراد عائالتهم .وقد بلغ عدد هذه االتفاقيات  23اتفاقية منها 19
دخلت حيز التنفيذ و  4اتفاقيات في طور استكمال المفاوضات او التوقيع.
وترتكز االتفاقية التونسية الصربية للضمان االجتماعي على مبدا
المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين والمحافظة على الحقوق
بكال البلدين وكذلك
المكتسبة بعنوان فترات النشاط المقضاة
تحويل المنافع والجرايات .وتنسحب على العمل االجراء وغير االجراء
في القطاعين العمومي والخاص والعمال الذين فقدوا عملهم السباب
اقتصادية او فنية .كما تخول لمواطني كال البلدين التمتع بمنافع
التامينات االجتماعية وحوادث الشغل واالمراض المهنية ,اضافة
الى جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ومنافع الضمان
االجتماعي في القطاع العمومي وفق بالغ الوزارة.

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 ،49شارع الطيب المهيري 1002 ،تونس البلفدير
الهــــاتف71 845 925 - 71 846 583 - 71 849 833 :
الفاكس71 783 833 :
البريد اإللكترونيbr.tunisbelvedere@cnss.nat.tn :
موقع الوابwww.cnss.nat.tn :
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بلد اإلقامة

فرنســا

بلجيــكا

ليكســميورغ

إســبانيا

هولنــدا

نوعية المنافع

المنافــع العائليــة

المنافــع العائليــة

المنافــع العائليــة

المنافــع العائليــة

المنافــع العائليــة

موجب اإلنتفاع

األبنــاء الباقيــن بتونــس

األبنــاء الباقيــن بتونــس

األبنــاء الباقيــن بتونــس

األبنــاء الباقيــن بتونــس

األبنــاء الباقيــن بتونــس

طريقة إســـداء المنافع

يصــرف الصنــدوق الفرنســي هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

يصــرف الصنــدوق البلجيكــي هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

يصــرف الصنــدوق اللكســمبورغي هــذه المنــح إلــى
الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

يصــرف الصنــدوق اإلســباني هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

يصــرف الصنــدوق الهولنــدي هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

ألمانيــا

الوثائـــق المطلوبة

استمارة SE 351 11
استمارة SE 351 11 SIB

استمارة B/TUN24

ا ستما ر ة
E-LUXEMBOURG

ا ستما ر ة
E-ESPAGNE
استمارة N /TUN 401
استمارة N /TUN 402

المنافــع العائليــة

يصــرف الصنــدوق األلمانــي هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

األبنــاء الباقيــن بتونــس

استمارة KG 65 Tun-A

مال حظا ت
تســلم الوثائــق إلــى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي(إدارة المنافــع
العائليــة)
تســلم الوثائــق إلــى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي(إدارة المنافــع
العائليــة)
تســلم الوثائــق إلــى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي(إدارة المنافــع
العائليــة)
تســلم الوثائــق إلــى المكتــب الجهــوي أو
المحلــي للصنــدوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي القريــب مــن
مقــر اإلقامة.
تســلم الوثائــق إلــى المكتــب الجهــوي أو
المحلــي للصنــدوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي القريــب مــن
مقــر اإلقامة.

تســلم الوثائــق إلى
الصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي(إدارة المنافــع
العائليــة)

المنافع العائلية

موجب اإلنتفاع

نوعية المنافع

بلد اإلقامة

طريقة إســـداء المنافع

إيطاليــا

النمســا

الجزائــر

المغــرب

الوثائـــق المطلوبة

المنافــع العائليــة

المنافــع العائليــة

المنافــع العائليــة

المنافــع العائليــة

مال حظا ت

األبنــاء الباقيــن بتونــس

األبنــاء الباقيــن بتونــس

األبنــاء الباقيــن بتونــس

صربيــا

يصــرف الصنــدوق اإليطالــي هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

يصــرف الصنــدوق الجزائــري هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

يصــرف الصنــدوق المغربــي هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

المنافــع العائليــة

استمارة I/TN 6

استمارة عدد 13

استمارة MT/14

األبنــاء الباقيــن بتونــس

ال تقــر االتفاقيــة الحــق فــي المنافــع
العائليــة)

تســلم الوثائــق إلــى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي(إدارة المنافــع
العائليــة)

تســلم الوثائــق إلــى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي (إدارة المنافــع
العائليــة)
تســلم الوثائــق إلــى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي (إدارة المنافــع
العائليــة)

يصــرف الصنــدوق الجزائــري هــذه المنــح إلــى الشــخص
المكلــف برعايــة األبنــاء بتونــس

تســلم الوثائــق إلــى الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي (إدارة المنافــع
العائليــة)

المنافع العائلية
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المنافع العائلية

التمتع بالعفو اإلجتماعي
لسنة 2022
قبل موفى  27جويلية  2022صندوق الضمان االجتماعي يدعواالشخاص
والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون لفائدته إلى تسوية وضعيتهم والتمتع
بالعفو االجتماعي.
إن العفو االجتماعي الذي نص عليه المرسوم عدد  6لسنة  2022المؤرخ في 26
جانفي  2022المتعلق بطرح خطايا المداخيل المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة
الضمان االجتماعي ،سيمكن المؤسسات المدينة من خالص ديونها دفعة واحدة أو
جدولتها دون دفع أي تسبقة.
بمجرد انخراط المؤسسة المدينة في تنفيذ اجراءات التمتع بالعفو االجتماعي فانه
سيتم تعليق اجراءات التتبع والتنفيذ المسلطة عليها وهو ما سيجعلها تعمل في
أريحية كاملة ،فضال عن تمتيع عمالها بجميع حقوقهم (دفاتر العالج و جرايات التقاعد
 أما بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص فبمجرد انخراطهم في تنفيذ اجراءات
العفو االجتماعي فانهم سيتمتعون على الفور بجميع جراياتهم الجديدة واسترجاع ما
تخلف منها والتي وقع تعليقها والتمتع بحقوق أخرى مثل دفتر العالج وفي حال وفاة
العامل لحسابه الخاص فان عائلته ستتمتع ،حال تسوية الوضعية ،بمنحة رأس المال
عند الوفاة واسترجاع ما تخلد منها وما وقع تعليقه وذلك في حدود تقادم اآلجال.
أن العفو االجتماعي ينطبق أيضا على المدينيين المرتبطين مع الصندوق برزنامة
دفع جارية شرط تسوية وضعيتهم وفق الشروط والصيغ التي نص عليها المرسوم.
على الراغبين في التمتع بالعفو االجتماعي للديون المتخلدة بذمة منخرطي أنظمة
النظام االجتماعي للثالثيات المنقضية والى غاية الثالثية الثالثة لسنة  2012سواء
بالنسبة للمؤسسات أو للعاملين لحسابهم الخاص االتصال بمكاتب الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي التمام االجراءات الالزمة شريطة خالص الثالثيات الالحقة للثالثية
الثالثة .2012
ويمكن للمؤسسات المدينة االنتفاع بطرح كلي  100بالمائة لخطايا التأخير عبر
خالص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع بأقساط شهرية على مدة أقصاها  3سنوات
أو االنتفاع بطرح جزئي بنسبة  05بالمائة من مبلغ خطايا التأخير وذلك من خالل ابرام
روزنامة دفع لخالص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع بأقساط شهرية أقصاها 5
سنوات.
اما بالنسبة ألنظمة المؤسسات المشمولة بالعفو ،فان العفو االجتماعي يهم
نظام العملة األجراء في القطاع غير الفالحي ونظام العملة األجراء في القطاع الفالحي
ونظام العملة األجراء في القطاع الفالحي المحسن ونظام الضمان االجتماعي لبعض
األصناف محدودي الدخل من العملة األجراء في القطاعين الفالحي وغير الفالحي (صغار
البحارة والفالحين) وفي ما يتعلق بالعاملين لحسابهم الخاص فأنه يمكنهم االنتفاع
بطرح كلي بنسبة  001بالمائة لخطايا التأخير عبر خالص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع
دفعة واحدة أو إبرام روزنامة دفع لخالص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع بأقساط
شهرية على مدة أقصاها  5سنوات مع التنصيص على أن مبلغ القسط الواحد يجب أن ال
يقل عن المبلغ الشهري لالشتراكات.
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دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
 .Iاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي
 .IIاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
 .IIIﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺪورة  27ﻟﺴﻨﺔ 2022
 .IVاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ
 .Vﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ
 .VIاﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ

التعليم االساسي والثانوي

التعليم األساسي والثانوي
نوعية التعليم :
التعليم المندمج :يدخل ضمن التوقيت الرسمي للمعاهد
والمدارس األجنبية
التعليم الموازي  :يتم خارج أوقات المدارس األجنبية
الجهات المعنية :اإلتصال بالملحق اإلجتماعي التابع لديوان
التونسيين بالخارج.
التعليم بالنسبة لألطفال العائدين نهائيا إلى تونس

 .1التعليم األساسي
أ -الوثائق المطلوبة:
مطلب باسم مدير المدرسة
مضمون من الحالة المدنية للتلميذ مسلم من السلطة التونسية
شهادة حضور تثبت كل المراحل السابقة
آخر بطاقة أعداد تبين نتائج آخر السنة.
يجتاز التلميذ اختبارا لتحديد مستواه
ب -المدارس المختصة:
المدارس االبتدائية التي يوجد بها مبيت :
المدرسة االبتدائية مبيت المناقع بمعتمدية بئر مشارقة من والية
زغوان.
المدرسة اإلبتدائية المبيت اإلبتدائي بماطر من والية بنزرت.
ج -المؤسسات المعنية:
وزارة التربية
المندوبيات الجهوية للتربية

 .2التعليم الثانوي:
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التعليم االساسي والثانوي

أ -الوثائق المطلوبة:
نفس الوثائق المطلوبة بالنسبة للتعليم األساسي مع:
شهادة ارتقاء السنة األولى من التعليم الثانوي ،يجتاز التلميذ اختبار
لتحديد مستواه العام.
ب -المدارس المختصة:

المعاهد الثانوية التي يوجد بها مبيت:
معهد طبربة -معهد نابل -معهد جندوبة (مبيت للفتيان و مبيت
للفتيات) معهد بوسالم  -معهد تاجروين -معهد  2مارس
بالقصرين -المعهد النموذجي بالقيروان  -المعهد النموذجي
بالمنستير  -المعهد النموذجي بالكاف  -معهد قصور الساف
معهد طريق العين بصفاقس -معهد حي المنارة ،قابس -
معهد حي الشباب بقفصة  -معهد تمغزة  -معهد توزر  -معهد
مدنين  -معهد سيدي بوزيد -معهد الفوار بقبلي.
ج -المؤسسات المعنية:
وزارة التربية
المندوبيات الجهوية للتعليم
الملحق اإلجتماعي للديوان بالقنصلية أو السفارة الراجع لها بالنظر
إلعانتك على تسجيل أبنائك في إحدى المدارس او المعاهد الثانوية
ا لتو نسية .

امتيازات ألبنائك
تسجيل التالميذ العائدين بفصول مالئمة لمستوياتهم بالمدارس
اإلبتدائية مع تنظيم دروس عربية عند اإلقتضاء
يمكن ترسيم أبنائك في درجتين مختلفتين ،األولى مناسبة
لمستواه في اللغة الفرنسية واألخرى مناسبة لمستواه في اللغة
العربية( .ال بالنسبة للثانوي)
يسمح للتلميذ التحرير بالفرنسية بالنسبة للمواد التي تدرس
بالعربية كما يسمح له تحرير مادة العربية باللغة الفرنسية عند
اجتياز االمتحان.
تنظيم دروس تدارك بالعربية لفائدتهم
اعتماد طريقة خاصة لتقييم نتائجهم.
مدرسة تونس الدولية :
هي مدرسة عمومية بعثت يوم  14أوت  1998وتشرف عليها وزارة
ا لتر بية .
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التعليم االساسي والثانوي

 .1مراحل الدراسة بها
مدرسة تونس الدولية مؤسسة تربوية تغطي كامل مراحل التعليم
وتشتمل على:
مدرسة ابتدائية
مدرسة إعدادية
معهد ثانوي
وبها المرافق التالية :
مبيت خاص بالفتيات
مبيت خاص بالفتيان
فضاء للتنشيط الثقافي والرياضي

 .2البرامج والشهادات التي تعدها مدرسة تونس الدولية :
تطبّق مدرسة تونس الدولية برامج التعليم المعتمدة بالمدارس
اإلبتدائية والمعاهد الثانوية األجنبية.
يقع تقديم تكوين إضافي يخص بعض المواد (اللغة العربية والتاريخ
والتربية المدنية والتربية الدينية) لفائدة بعض التالميذ حسب ما
تقتضيه الحاجة.
يمكن للتالميذ المسجلين بمدرسة تونس الدولية والراغبين في أن
يتقدموا للمشاركة في اإلمتحانات الوطنية التونسية ('امتحان شهادة
ختم التعليم األساسي وشهادة الباكالوريا) مع تمكينهم من إجراءات
استثنائية مثل اجتياز بعض اإلختبارات باللغة الفرنسية.

 .3التسجيل بمدرسة تونس الدولية:
مدرسة تونس الدولية مفتوحة خاصة لــ :
أبناء األعوان العموميين العاملين بالخارج
أبناء التونسين المقيمين بالخارج
يتعين على األولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم بمدرسة تونس الدولية
تعمير بطاقة التسجيل المبدئي المصاحبة والموضوعة بمقر السفارات
والوداديات والجمعيات التونسية بالخارج.
مالحظة :في نطاق حرص الدولة وتشجيعها على تعلم اللغة
العربية ،تقرر مد التالميذ المزاولين لهذه الدروس بالكتب
الدراسية مجانا.

وزارة التربية
شارع باب بنات 1030 ،تونس
الهــــاتف71 845 925 - 71 846 583 - 71 568 768 :
البريد اإللكترونيmed@ministers.tn :
موقع الوابwww.education.gov.tn :
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المدرسة اإلفتراضية
تندرج المدرسة االفتراضية في إطار التمشي الخاص بإرساء مدرسة
الغد ،وهي تهدف إلى دعم التعلم الذاتي والتعاوني عبر استغالل ما تتيحه
تكنولوجيات المعلومات واالتصال من إمكانيات.
ما هي أهداف المدرسة ؟
باإلضافة إلى تحسين النتائج والرفع من جودة التعليم ،فإن المدرسة
االفتراضية تهدف إلى تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص ،إذ يتمتع كافة المسجلين
بها بدروس ذات نوعية جيدة وبموارد منتقاة بعناية .كما تهدف المدرسة
إلى دعم اعتماد المتعلم على ذاته وتعويده على التعامل مع تكنولوجيات
المعلومات واالتصال باعتبارها عنصرا ال غنى عنه في مجتمع المعرفة
الذي يتم العمل على تكريسه.
ما هي الخدمات التي توفرها؟
باإلضافة إلى الدروس الموضوعة على ذمة المسجلين بها ،فإن المدرسة
االفتراضية توفر لروادها تمارين تفاعلية تمكنهم من تقييم مستواهم.
كما تقدم لهم من خالل المكتبة االفتراضية جملة من الموارد كالكتب
وبنوك الفروض واالمتحانات الوطنية والموسوعات والمناجد وغيرها .أما
األستاذ االفتراضي ،فإنه يوفر التأطير الالزم لكل مسجل ،وذلك عن طريق
متابعة تكوينه وتوجيهه واإلجابة على ما يمكن أن يطرحه من أسئلة...
ما هو االختالف بين المدرسة العادية والمدرسة االفتراضية؟
تتميز المدرسة االفتراضية بالمرونة ،سواء كان ذلك على مستوى اختيار
الدرس أو توقيته أو نسق متابعته ،وهو ما يساعد التلميذ على حسن
االستيعاب وتجاوز بعض الصعوبات التي يمكن أن تعترضه أثناء الدرس
التقليدي ،وبذلك يتكامل التعليم الحضوري مع التعليم عن بعد لتحسين
النتائج ورفع المستوى.
ماهي الدروس التي تقترحها المدرسة االفتراضية؟
إن إعداد دروس خاصة بالمدرسة االفتراضية عملية تحتاج إلى تكاتف
جهود رجال التربية ،المر بّين والتقنيين حتى تكون النتيجة في المستوى
الذي يريده الجميع ...ونظرا لما يحتاجه ذلك من وقت ،يتم إنتاج الدروس
وعرضها تباعا أي بالتوازي مع مواعيد إنجازها في إطار المدرسة التقليدية.
وتقدم المدرسة االفتراضية دروسا في تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء
جاليتنا التونسية بالخارج ،ودروس دعم لفائدة تالميذ البكالوريا في
مادتي اإلنقليزية والفرنسية .ومن المنتظر أن يتوسع هذا القسم في
مستقبل قريب ليشمل المواد المميزة في كافة شعب التعليم الثانوي.
وباإلضافة إلى ذلك ،تتعزز المدرسة بقسم ثالث خاص بتكنولوجيات
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المعلومات واالتصال وسبل إدماجها في مسارات التعلم والتعليم.
ما هي شروط التسجيل في المدرسة االفتراضية بالنسبة إلى
ا لتال ميذ ؟
يمكن التمتع بحق التسجيل في المدرسة االفتراضية كل تلميذ مسجل
بإحدى المؤسسات التربوية ،شرط أن يلتزم بالمواظبة على متابعة
الدروس وباحترام أخالقيات التعامل الشبكي .إذ يمكن للمشرفين على
المدرسة إلغاء تسجيل أحد المستعملين متى لم يلتزم بحد أدنى من
المواظبة على متابعة الدروس.
كيف أستعمل المدرسة االفتراضية؟
يمكن للمربي أن يستغل بعض الموارد التي توفرها المدرسة كمنطلق
لدرسه أو كوسيلة لإليضاح أو التقويم ،كما يمكن استعمالها خارج
القسم في إطار أنشطة موازية (دروس دعم ،مراجعة .)...ويمكن
كذلك للتلميذ أن يستعمل المدرسة االفتراضية خارج فضاء المدرسة
التقليدية ،سواء كان ذلك في الفضاءات العمومية لألنترنات أو نوادي
الشباب أو في المنزل...
ما هو دور المؤطر ،وهل يمكنني االتصال به مباشرة؟
يتمثل دور المؤطر في مساعدة المتعلم على الوصول إلى المعلومة
وتجاوز بعض الصعوبات قصد التقدم في عملية تعليمه ،علما وأن
المؤطر غير ملزم بإعادة الدرس الذي يتلقاه المسجل في إطار القسم
التقليدي أو إنجاز الفروض المنزلية التي يكلف بها ،إذ من أبرز أهداف
المدرسة االفتراضية دعم اعتماد المتعلم على ذاته.
كيف يمكنني أن أشارك في إثراء الدروس وتحسين نوعية الخدمات
ا لمقد مة ؟
ّ
يمكنك من إضافة
يحتوي كل درس على رابط« :اقترح موارد أخرى » الذي
موارد ترى أنها يمكن أن تساعد زمالئك المتعلمين على االستيعاب .علما
وأن كل مورد سيحمل اسم الطرف الذي قام باقتراحه .كما يمكنك
إبداء الرأي في الدرس بعد متابعته ،وذلك عن طريق ملء االستبيان الذي
ير ا فقه .
هل تنظم المدرسة االفتراضية امتحانات ،وهل تسند شهائد؟
من المنتظر أن توفر المدرسة االفتراضية برامج للتقييم اإلشهادي في ما
يتعلق باللغات وبتكنولوجيات المعلومات واالتصال . ،أما مدرسة الدعم
والمرافقة ،فإن دورها هو مساعدة التلميذ عند اجتيازه لالمتحانات التي
تحتضنها المدرسة التقليدية.
مالحظة لمزيد المعلومات حول المدرسة اإلفتراضية ،يمكنكم زيارة
موقع الواب التاليwww.evt.edunet.tn :
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الدروس الصيفية في اللغة العربية
(الدورة السابعة والعشرون )2022
ا لجهة

ا لمعتمد ية

اســـم المركز (المدرسة)

تو نس 1

قرطاج تانيت
 29نهج مرسيليا

قر طا ج
باب بحر

تو نس 2

ا لسعيد ية
نهج البرتقال

باردو

أر يا نة

فرحات حشاد

أريانة المدينة

نهج العراق
حمام الشط
شارع الجمهورية
الزهراء
بن عروس نهج القيروان
بن عروس
المدرسة االعدادية مفيدة بورقيبة حمام االنف
المروج الشمالية
ابن منظور
منو بة

المدرسة االمل ،منوبة الوسطى
المدرسة االبتدائية ،خير الدين
ا لتو نسي

طبر بة
زغوان

زغوان

ا لشر عبي

ا لفحص

بنز ر ت

نهج اليونان
شارع بورقيبة
شارع بورقيبة
أسد بن الفرات
الحي الجديد
سحنون 2
الماتلين 1
ابن خلدون
ا لشا بي

بنزرت الشمالية
منزل جميل
راس الجبل
منزل عبد الرحمان
جر زو نة
منزل بورقيبة
راس الجبل
ا لعا لية
غار الملح

با جة

شارع بورقيبة
ا لمهير ي
سيدي الرايس بمجاز الباب
طريق تونس

باجة الجنوبية
نفز ة
مجاز الباب
تبر سق

شارع بورقيبة
شارع بورقيبة
شارع بورقيبة

جندوبة الجنوبية
غار الدماء
طبر قة

جند و بة
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 2مارس 1943
حي حشاد شارع بورقيبة

قلعة سنان
الكاف الشرقية
تا جر و ين

غرة جوان
 2مارس صقانص
الهادي شاكر -الساحلين
سيدي عامر
بورقيبة زرمدين
 2مارس طبلبة
بو غزالة قصر هالل
بورقيبة منزل كامل
مسعود جمال
الجمهورية (مدرسة نموذجية)
بو ر قيبة
مدرسة بن صالح
قصيبة المديوني

ا لمنستير
ا لمنستير
ا لسا حلين
صيا د ة
ز ر مد ين
طبلبة
قصر هالل
منزل كامل
جما ل
صيا د ة
طوزة
ا لمكنين
مختار بن عمر

ا لقير و ا ن

طارق بن زياد
أوالد نهار
ا لمتبسطة
ا لمعر فة

القيروان الجنوبية
القيروان الجنوبية
القيروان الشمالية
سيدي عمر
بو حجلة

ا لقصر ين

ابو القاسم الشابي
شارع الحبيب بورقيبة سيدي
تليل

القصرين الشمالية
سيدي تليل
تالة

بئر الحفي
ا لسبا لة
جلمة

بئر الحفي
ا لسبا لة
جلمة

ا لكا ف

ا لمنستير

سيدي بوزيد

صفا قس 1

معهد الهادي السويسي
صفاقس المدينة
المدرسة اإلعدادية البشير خريف ا لمحر ص
المدرسة اإلعدادية نقطة
ا لمحر ص

صفا قس 2

حز ق
حز ق
المدرسة االعدادية ساقية الزيت ساقية الزيت
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قفصة

حسين بوزيان
أحمد التليلي
حي النور

قفصة الجنوبية
ا لقطا ر
ا لرد يف

توزر

مصطفى خريف

نفطة

نا بل

ابن خلدون
الصادق الغضبان
ا لمنا ر
ساحة السوق
فر تو نة
ا لخال ئفة
المدرسة االبتدائية
ا لميد ة
ا لتضا من
حي الرياض
العربي زروق
ا لتحر ير

نا بل
دار شعبان الفهري
بني خيار
قر بة
ا لميد ة
ا لميد ة
ا لميد ة
ا لميد ة
منزل تميم
قليبية
بني خالد
ا لحما ما ت

سليا نة

ا لشهد ا ء
بو ر قيبة
بو ر قيبة
بو جليدة
 2مارس 34

سليانة الشمالية
ا لكر يب
قعفو ر
ا لعر و سة
بو رو يس

سو سة

الباب الشمالي
طريق تونس
بطحاء السوق
الحي الشمالي

سوسة المدينة
حمام سوسة
مسا كن
مسا كن

ا لمهد ية

شارع علي البلهوان
حشاد رجيش
شارع بورقيبة رجيش
سيدي عساكر شرقية
ا لبر ا د عة
الشابة الوسطى
شارع بورقيبة
المعهد الثانوي السواسي
ا لحميد ا ت
ا لحبيب
ملولش االبتدائية

ا لمهد ية
ا لمهد ية
ا لمهد ية
قصور الساف
قصور الساف
ا لشا بة
سيدي علوان
ا لسو ا سي
ا لسو ا سي
بو مرداس
ملو لش
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قا بس

قبلي

مد نين

تطا و ين

36

شارع الحبيب بورقيبة
علي بلقاسم شنني
تبلبو
غنوش الشمالية
شارع بورقيبة
طه حسين الزرات(مدرسة
نمو ذ جية )
 27اكتوبر مارث
ا لد غبا جي
سيدي عبد الرحمان

قابس المدينة
قابس الغربية
قابس الجنوبية
غنو ش
ا لمطو ية
مارث
مارث
ا لحا مة
وذرف

 2مارس 34
ا لر ا بطة
جمنة
ا لقلعة
دوز الكبرى

سوق األحد
قبلي الشمالية
قبلي الجنوبية
دوز الشمالية
دوز الجنوبية

 2مارس 34
الرياض الجديدة
شارع بورقيبة
الماي 1
الماي 2
ر با نة
بني معقل
سد و يكش
ا لخنا نسة
شارع بورقيبة
ا لمؤ ا نسة
قصر اوالد سعيد

مد نين
حومة السوق
حومة السوق
ميد و ن
ميد و ن
ميد و ن
ميد و ن
ميد و ن
أ جيم
جر جيس
جر جيس
جر جيس

شارع الحبيب بورقيبة
الطيب المهيري
شارع الحبيب بورقيبة
 2مارس 34
 2مارس 34
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التكــــوين المهنــــي

التكــــوين

المهنــــي

تضع الوكالة التونسية للتكوين المهني ،على ذمة طالبي التكوين
حوالي  322اختصاصا موزعة على  135مركزا كما يلي :

اإلختصصات وأهم قطاعات التكوين
قطاعات التكوين
ا لفال حة

قطاعـــات التكوين الفرعي
البستنة  -الزراعات الكبرى  -الخدمات الفالحية -
تربية الحيوانات

البناء  -الخشب و األثاث -التجهيز الصحي
البناء واألشغال العمومية
التبريد والتكييف-األشغال العمومية
و توابعه
المناجم و المقاطعالنسيج و اإلكساء

النسيج -الخياطة -الزرد

الجلود و األحذية

األحذية -السكافة

اآللية العامة والتركيب
ا لمعد ني

الصناعة اآللية -الصيانة اآللية  -اللحام -
التركيب المعدني  -صناعة البالستيك  -التنقيب
 -اآللية الدقيقة

الكهرباء واإللكترونيك
الصناعات الغذائية

الكهرباء التقنية  -اإللكترونيك  -اإلتصاالت
الصناعات الغذائية  -التغذية

النقل وسياقة وصيانة
العربات ومعدات
االشغال العمومية و
ا لفال حية

سياقة العربات  -سياقة معدات الحضائر -صيانة
العربات والمحركات  -صيانة معدات الحضائر
والمعدات الفالحية  -النقل

السياحة والفندقة

حرف الجلد واألحذية  -حرف الخشب  -حرف
األلياف النباتية  -حرف النسيج  -التقليدي -
اللباس التقليدي والتطريز

الحرف الفنية والتقليدية

حرف المصوغ والفضيات  -حرف المعادن -حرف
الطين والحجارة  -حرف الزجاج  -حرف مختلفة

الوظائف اإلدارية
التجارة و االعالمية

السياحة والتنشيط  -الفندقة والمطاعم
الكتابة والمكتبية  -التجارة والمحاسبة -
اإلعالمية والوسائط المتعددة

الصناعات المختلفة
ا لخد ما ت

فنون الطباعة والتغليف -االختصاصات شبه
الطبية والصناعات الصيدلية  -الحالقة و
التجميل

القطاعات ذات االولوية

خدمات متفرقة  ،صناعات اخرى
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القطاعات ذات األولوية
البناء واألشغال العمومية
ال ّلحام والتركيب المعدني
الكهرباء واإللكترونيك وتقنيات االتصال
السياحة والفندقة
مستويات التكوين
Xشهادة المهارة
Yشهادة الكفاءة المهنية
Zمؤهل التقني المهني
[شهادة التقني السامي
شهادة المهارة
في نفس اإلطار واستجابة لحاجيات المؤسسات المتأكدة من كفاءات
مختصة وسعيا لتحسين فرص اإلدماج الفوري لخريجي التكوين المهني
في سوق الشغل ،تم إحداث مرحلة تكوينية تفضي إلى شهادة معترف بها
وتدوم مرحلة التكوين بها ستة أشهر على األقل وهي :شهادة مهارة.
وتعتبر هذه الشهادة حافزا لتحسين الدرجة المهنية عبر آلية التكوين
المستمر لإلرتقاء في سلم المهارات وتحسين الوضعيات المهنية.
شروط الحصول على هذه الشهادة  :كافة المستويات التعليمية،
شرط أن يفوق سن المترشح  15سنة .
شهادة الكفاءة المهنية
على المترشحين الراغبين في الحصول على شهادة الكفاءة المهنية أن
يكونوا قد أنهوا التعليم األساسي أو لهم مستوى تعليمي معادل.
مؤهل التقني المهني
على المترشحين الراغبين في الحصول على مؤهل التقني المهني أن
يكونوا قد أنهوا السنة الثانية من التعليم الثانوي أو المحرزين على
شهادة كفاءة مهنية في اختصاص يتناسب مع االختصاص المستهدف،
أو لهم مستوى تعليمي معادل.
شهادة التقني السامي
على المترشحين الراغبين في الحصول على مؤهل التقني السامي أن
يكونوا متحصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة مؤهل التقني
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المهني المنظر في اختصاص يتماشى مع االختصاص المستهدف شرط
اجتياز مناظرة تتعلق بتقييم المكتسبات السابقة في مواد محددة.

الوكالة التونسية للتكوين المهني

 21نهج ليبيا  1002تونس البلفدير
الهــــاتف 71 834 257 - 71 830 151 :
الفاكس 71 832 462 :
البريد اإللكترونيatfp@mail.at.tn :
موقع الوابwww. atfp.edunet.tn :
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مــعادلــة

الشهــــائد

ا لمعا د ال ت
 .Iالتعريف
المعادلة هي المطابقة بين الشهائد والعناوين المسندة من قبل
منظومة تربوية لبلد أجنبي الشهائد والعناوين المسندة من قبل
المنظومة التربوية التونسية اعتمادا على جملة من الشروط كمتطلبات
التسجيل وعدد سنوات الدراسة ومحتوى البرامج وإجراءات التقييم.

 .IIاألسس القانونية
يخضع نظام المعادالت في الجمهورية التونسية إلى نصوص ترتيبية
تضبط الهياكل المؤهلة إلسناد المعادالت والمعايير المعتمدة في ذلك.
يجب التأكيد على أن مختلف النصوص المنظومة للتعليم العالي سواء
من حيث األهداف والهيكلة أو من حيث نظام الدراسات واالمتحانات
تنص على ضرورة معادلة الشهائد األجنبية الشهائد التونسية ويعتبر هذا
التنصيص ركيزة قانونية لطلب المعادلة .تبرز المعادالت في القانون
الوضعي التونسي الحالي من خالل النصوص التالية:
األمر عدد  519لسنة  1996المؤ ّر خ في  25مارس  1996والمتعلق
بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهائد والعناوين.
القرار المؤ ّر خ في  15أوت  1996والمتعلق بضبط المعايير التي
تسند على أساسها معادلة الشهائد والعناوين.
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ
في  15أوت  1996يتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها
معادلة الشهائد والعناوين ،كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار
المؤرخ في  28مارس 2002

 .IIIإجراءات الحصول على المعادلة
Xالوثائق المطلوبة
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من بطاقة التعريف الوطنية
للولي بالنسبة إلى القاصرين ،وعند االقتضاء نسخة من بطاقة
التعريف الوطنية للزوج(ة) التونسي(ة).
نسخة من الصفحات الثالث األولى من جواز السفر و بطاقة اإلقامة
بتونس بالنسبة إلى األجانب.
نسخة من عقد الزواج بالنسبة إلى األزواج األجانب مسلم من
السلطات التونسية.
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ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان طالب المعادلة الترقيم
و البريدي.
 بالنسبة إلى معادلة البكالوريا يتعين إضافة الوثائق التالية :

نسخة مطابقة لألصل من شهادة التعليم الثانوي المقدمة
للمعادلة ممضاة من السلطات التونسية بتونس أو بالخارج.
نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المدرسية لكل من
المرحلة اإلعدادية أو المتوسطة والثانوية أو نسخة من
الملف المدرسي ممضاة من السلطات التونسية بتونس أو
با لخا ر ج .

بالنسبة إلى معادلة الشهادات الجامعية يتعين إضافة الوثائق
ا لتا لية :

نسخة مطابقة لألصل ممضاة من السلطات التونسية
بتونس أو بالخارج من كل الشهادات المتحصل عليها
والمقدمة للمعادلة بداية من شهادة البكالوريا وذلك وفق
التسلسل الطبيعي للدراسة.
برامج الدراسة والنصوص التي تنظمها مع كشوف األعداد
لكل سنة دراسة ونتائج االمتحانات وعدد الوحدات القيمية
مع كل الوثائق التي من شأنها أن تساعد اللجنة على دراسة
الملف المعروض للمعادلة.
 نسخة من المذكرة أو األطروحة (األستاذية أو الماجستير أو
الدكتوراه.)...
بالنسبة إلى معادلة التأهيل يتعين إضافة الوثائق التالية:

نسخة مطابقة لألصل من شهادة الدكتوراه ومن التأهيل.
شهادة تثبت االنتماء إلى رتبة أستاذ مساعد أو رتبة تعادلها
بتونس أو بالخارج
تقديم ملف يتضمن مجمل األبحاث ويشتمل باإلضافة إلى
أطروحة الدكتوراه على مجموعة أعمال مبتكرة تم نشرها:
مؤلفات أو كتب دراسية أو مقاالت أو براءات...
مال حظة

ال تنظر اللجنة إال في الملفات الكاملة.
يمكن مراجعة اإلدارة في صورة عدم الحصول على رد بعد
انقضاء شهر على تاريخ إيداع ملف كامل.

وجوب تقديم بطاقة التعريف الوطنية عند مراجعة اإلدارة في
خصوص الملف.
وجوب االستظهار بأصول الشهادات عند تقديم ملف المعادلة.
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 .IVإجراءات المراجعة
يمكن للمعني باألمر في صورة رفض المعادلة طلب مراجعة ذلك
الرفض من قبل نفس اللجنة القطاعية .وفي صورة ما إذا كانت نتيجة
المراجعة سلبية يمكنه االعتراض على مقرر ال ّلجنة القطاعية أمام
ال ّلجنة الوطنيّة.

Xفي المراجعة
في حالة طلب مراجعة مق ّر ر اللجنة القطاعية على المعني باألمر :
تقديم طلب كتابي في إعادة ال ّنظر باسم السيّد رئيس ال ّلجنة
القطاعية للمعادالت المعنية مع :
تدعيم مطلبه بالوثيقة أو الوثائق الجديدة
إيداع المطلب بمكتب الضبط المركزي لوزارة التعليم العالي.

Yفي االعتراض
حالة االعتراض على مق ّر ر ال ّلجنة القطاعية على المعني باألمر :
تقديم طلب كتابي باسم وزير التعليم العالي ،رئيس اللجنة الوطنية
للمعادالت ،مع ّلال فيه أسباب اعتراضه على قرار ال ّلجنة القطاعية.
تدعيم المطلب بوثائق جديدة إذا توفرت.

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

شارع أوالد حفوز 1030 ،تونس
الهــــاتف  - 71 300 786 :الفاكس 71 701 801 :
البريد اإللكترونيmes@mes.rnu.tn :
موقع الوابwww.mes.tn :
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التــــــعاون

خدمات الوكالة التونسية للتعاون الفني

 .Iتقديم الوكالة
الوكالة التونسية للتعاون الفني هي مؤسسة حكومية تم إحداثها سنة
 ، 1972الستكشاف احتياجات األسواق العربية واألجنبية من الموارد
البشرية والعمل على توفير الكفاءات التونسية لسد هذه االحتياجات
وكذلك إنجاز البرامج والمشاريع التنموية في البلدان العربية واإلفريقية.
ينجزون لفائدتهم أول مشروع استثمار لهم الخبرة أو المؤهالت الالزمة
ال يملكون قدرا كافيا من المنقوالت والعقارات الخاصة بهم يتحملون
مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية و كامل الوقت.
أ .خدمات الوكالة :
توظيف الكفاءات التونسية لدى الجهات العربية واألجنبية من
القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية واإلقليمية الراغبة
في االستعانة بخدماتهم.
إيفاد الخبراء واإلستشاريين إلى البلدان المستفيدة في مهمات خبرة
لتقديم إستشارات فنية أو إعداد دراسات أو تنشيط ورشات عمل...
إعداد وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية وزيارات دراسية بتونس
لفائدة الكوادر العربية واألجنبية والسهر على ضمان الظروف الطيبة
إلقامتهم وجودة التدريب باختيار خبرة متميزة.
إدارة شؤون المتعاونين والخبراء التونسيين الذين تم توظيفهم
بالخارج والسهر على رعاية مصالحهم المادية والمعنوية.
ب .المستفيدون من خدمات الوكالة:
يمكن تقسيم الجمهور المستفيد من خدمات الوكالة إلى أربعة أصناف،
ويعتبر كل صنف مستقال بذاته:
المترشحون للعمل بالخارج
الجهات العربية واألجنبية الراغبة في توظيف كفاءات تونسية
الجهات العربية واألجنبية الراغبة في االستفادة من الخبراء
واالستشاريين التونسيين
الجهات العربية واألجنبية الراغبة في تنظيم دورات تدريبية بتونس

 .IIإدارة التصرف في شؤون المتعاونين
تسهر إدارة التصرف في شؤون المتعاونين على متابعة
الوضعيات اإلدارية للمتعاونين الملحقين لديها وعلى مزيد
دعم اإلحاطة بهم سواء بالخارج أو بالمؤسسات األجنبية بتونس،
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وتتلخص مهامها في ما يلي:
أ .اإلحاطة اإلدارية :
 تمكين المتعاونين المنتدبين الجدد وأفراد عائالتهم المرافقين لهمأو الذين سيلتحقون بهم لإلقامة معهم بالخارج من شهادة اإلعفاء عن
دفع المعلوم الجبائي الموظف على السفر.
 متابعة الوضعيات اإلدارية للمتعاونين من حيث تجديد أو إنهاء اإللحاقفي فترة ال تقل عن (  )03أشهر قبل االستقالة أو إنهاء العقد
 تمكين المتعاونين من نسخ من قرارات اإللحاق والتمديد وذلك سواءعن طريق تمثيليات الوكالة بالخارج أو مباشرة أثناء مراجعتهم للوكالة.
 تحسيس المتعاونين بضرورة تقديم مطلب اإلنهاء إلى الوكالة معالتأكيد على أن االستقالة أو إنهاء التعاقد مع المؤسسة المشغلة
بالخارج ال يعني إنهاء اإللحاق لدى الوكالة.
 متابعة وضعيات المتعاونين المتعاقدين وتحسيسهم بضرورة تجديدعقود االلتزام أو إعالم الوكالة بإنهاء التعاقد
 حث المتعاونين على موافاة الوكالة بعناوينهم اإللكترونية والبريديةليسهل االتصال بهم عند الضرورة.
 إعالم المتعاونين بمناظرات الترقية المفتوحة بمؤسساتهم وكذلكحركات النقل في آجالها
 إحالة نسخ من المناشير الصادرة من مختلف الوزارات الخاصةبالمناظرات الوطنية وحركة النقل في اإلبان.
ب .االحاطة االجتماعية :
 تحسيس المتعاونين بوجوبية تسوية وضعياتهم إزاء الصناديقاالجتماعية وحثهم على تسديد مساهماتهم في اآلجال القانونية.
 إحالة مطالب التسوية على الصناديق االجتماعية.التأكد من محتوى الملف قبل إحالته على الوكالة والمتكون من مطلبلدى الصندوق و نسخة من عقد العمل وشهادة في األجر بتونس في تاريخ
اإللحاق.

الوكالة التونسية للتعاون الفني

نهج صالح الدين العمامي المركز العمراني الشمالي
ص ب عدد  34 ،تونس سيدكس 1080 -

الهــــاتف  - 71 234 720 :الفاكس 71 755 710 :
البريد اإللكترونيatct@gnet.tn :
موقع الوابwww.tunisie- competences.nat.tn :
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الدليل السياحي و الثقافي
السياحة في تونس
سيدي بو سعيد

سيدي بو سعيد هي قرية في تونس تقع على بعد حوالي عشرين
كيلومت ًر ا شمال شرق تونس العاصمة .يبلغ عدد سكانها 5911
نسمة حسب إحصاء  .2014تقع على منحدر يطل على قرطاج
وخليج تونس ويحمل اسم  :سيدي بوسعيد.

السحر الطبيعي لسيدي بو سعيد يجعل منها زيارة ال بد منها للسائح
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المسافر إلى تونس .إنه ً
ً
صيفا
أيضا مكان التقاء التونسيين الذين يأتون ،
وشتاء  ،لشرب عصير الليمون أو الشاي على شرفة أحد المقاهي الشهيرة
ً
أو تناول المأكوالت الشهية بين السكان المحليين والمسافرين في
مطعم «سيدي بو».

أسواق تونس

مدينة تونس باب سويقة
باب سويقة (عربي :باب سويقة) هو أحد أبواب مدينة تونس (تونس).
تم هدمه عام  ، 1861ويقع بين بوابتي باب الخضراء وباب سعدون
 ،بالقرب من منطقة الحلفاوين  ،وأطلق عليه اسم المنطقة
المجاورة .يعود تاريخ مشروع ساحة باب سويقة  ،وهو أحد أهم هذه
المشاريع  ،إلى ثمانينات القرن الماضي  ،ومن أجل تحقيقه ،
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قدما في تدمير جزء كبير من النسيج العمراني
كان علينا المضي
ً
ً
مسبقا .والنتيجة هي مجموعة انتقائية إلى حد ما من المباني
الموجود
على الطراز العربي  ،وترميم مسجد سيدي محرز وقصر صاحب الطابع
( ، )1984وإنشاء منطقة للمشاة وساحة واسعة .تم حفر نفق يعد
المحور الرئيسي للحي تحت الساحة بين نوفمبر  1984ويوليو .1987
وافتتح مسجد باب سعدون عام  1988ليحل محل المسجد القديم
الذي دمر بسبب أعمال النفق .أخي ًر ا  ،حل سوق القاللين محل سوق سيدي
محرز في عام .1985

مدينة جربة السياحية
جربة هي جزيرة في البحر األبيض المتوسط تبلغ مساحتها 514
كيلومت ًر ا مربعً ا ( 20 × 25كيلومت ًر ا وساحلها  150كيلومت ًر ا) وتقع شرق
الساحل الشرقي لتونس .أكبر جزيرة على ساحل شمال إفريقيا وتقع في
الجنوب الشرقي من خليج قابس الذي يحدها من سواحلها الشرقية
والشمالية ,تضم مدينتها الرئيسية  ،حومة السوق  ،وحدها  42992من
بين  163.726جربيًا.

ً
سابقا  GERBIأو  ، ZERBIوكان من الممكن أن يعبر
كانت تسمى
 ULYSSESالجزيرة .أسس القرطاجيون عدة عدادات هناك  ،وقام الرومان
ببناء عدة بلدات وطوروا الزراعة وتجارة الموانئ .على
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التوالي تحت سيطرة حكم الفاندال والبيزنطي والعربي والعثماني ثم
االحمااية الفرنسية  ،أصبحت جربة وجهة سياحية شهيرة منذ الستينيات.

مدينة مطماطة
مطماطة هي قرية في جنوب تونس تابعة لوالية قابس .حتى لو
أصبحت مطماطة الجديدة المدينة الرئيسية في المنطقة  ،فإن مركز
قبيلة مطماطة يظل القرية القديمة الواقعة في قلب الجبال .أدت
التنمية الحضرية ونزوح السكان من الريف إلى إفراغها وتصحرها لصالح
المدينة الحديثة الجديدة.

قصة  :أثناء قصف الحلفاء لمدينة قابس  ،ثم في أيدي األلمان ،
فرت عدة عائالت قابسية من مدينتهم لالحتماء في منازل الكهوف
ً
أيضا معق ًلا للمسلحين الوطنيين
في مطماطة .كانت مطماطة
التونسيين الذين حملوا السالح ضد الحماية الفرنسية بقيادة محمد
دغباجي  ،وكان العديد من رفاقه من مدينة مطماطة .بعد إعالن استقالل
تونس في عام  1956مباشرة  ،حاولت الحكومة التونسية نقل سكان
الجبال نحو مدن جديدة مثبتة على صفيحة عرادة (مطماطة الجديدة
وزراوة الجديدة) لكن غالبية السكان يفضلون االحتفاظ بمنزلهم بالقرب
من منازلهم القديمة.
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توزر  :واحة على أبواب الصحراء
توزر  ،بأكثر من  400 000نخلة  ،تبرز كواحدة من أكبر الواحات
في تونس وواحدة من أشهر الواحات في العالم .تقع المدينة على بعد
 450كم من تونس  ،وتستفيد من بستان نخيل تبلغ مساحته 2000
هكتار .توزر مدينة سياحية للغاية  ،ونحن نفهم بشكل أفضل لماذا ،
عندما نتجول في مناطقها  ،يكون كل منا أكثر سحر ا ً من اآلخر .وعلى
وجه الخصوص  ،حي أوالد الهادف لمنازلها المبنية من الطوب الخفيف
بزخارف هندسية رائعة  ،نموذجية للمنطقة .يمثل هذه اآلجر رم ًز ا
حقيقيًا للمدينة .تتنافس األشكال الهندسية في الجماليات .كما
صنعت المئذنة العالية للمدينة من هذا الطين الذي يرتكز على رماد
التراب والنخيل.

50

Guide du Tunisien à l’Étranger

السياحة في تونس

مدينة الكاف
الكاف هي مدينة تقع في شمال غرب تونس وهي عاصمة المحافظة
التي تحمل نفس االسم .تقع في الشمال الغربي للبالد  175 ،كيلومت ًر ا
غرب تونس العاصمة وحوالي أربعين كيلومت ًر ا شرق الحدود التونسية
الجزائرية  ،وكان عدد سكانها  54690نسمة في عام  .2014شفيع
الكاف هو سيدي بو مخلوف الذي أطلق اسمه على ضريح في المدينة.

عُ رفت ألول مرة باسم سيكا خالل العصر القرطاجي ،ثم سيكا
فينيريا عند ظهور الهيمنة الرومانية  ،ثم حملت المدينة أسماء
مختلفة عبر تاريخها :كولونيا جوليا سيرتا  ،سيرتا نوفا  ،سيكا بنيريا ،
تشقباناريا وأخير ا ً  LE KEFمن القرن السادس عشر .ال تزال العديد من
اآلثار الرومانية موجودة في  ، LE KEFلإلشارة إلى الثراء التاريخي لهذه
ا لمد ينة .
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جغرافيا :

في تونس
السياحة
أعلى مدينة كبيرة في تونس  ،على ارتفاع  627مت ًر ا فوق مستوى
االساسي والثانوي
سطح البحر ،تبلغ مساحتها العمرانية  2500هكتار  45 ،منها تقع داخل
األسوار القديمة للمدينة .يحد إقليم مدينة الكاف من الشمال نبير ،
ومن الجنوب الدهماني وتاجروين واللوسرس  ،ومن الغرب ساقية سيدي
يوسف ومن الشرق محافظة سليانة.


دقة بالعربية أو  Thuggaهو موقع أثري يقع في معتمدية تبرسوق في
شمال غرب تونس.
صنفت اليونسكو هذا الموقع في قائمة التراث العالمي في عام
 ، 1997معتبرة أنه «أفضل مدينة رومانية صغيرة محفوظة في شمال
إفريقيا» .المدينة الواقعة في وسط الريف محمية بشكل جيد من
تخطيط المدن الحديث  ،على عكس قرطاج  ،على سبيل المثال  ،التي
تعرضت للنهب وأعيد بناؤها عدة مرات.
اشتهر تاريخ دقة بعد الفتح الروماني  ،على الرغم من أن العديد من
المعالم األثرية التي تعود إلى فترة ما قبل الرومان  ،مثل المقبرة وضريح
الليبيكو البونيقي والمعابد التي تم العثور عليها من خالل الحفريات ،
تشهد على أهمية المدينة قبل وصول الرومان.
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تونس الكبرى  ،المتاحف والمدن والمناطق
متحف باردو الوطني

متحف باردو الوطني هو متحف في تونس عاصمة تونس ويقع في
ضاحية باردو .وهو من أهم المتاحف في حوض البحر األبيض المتوسط
وثاني أكبر متحف في القارة األفريقية بعد المتحف المصري بالقاهرة لثراء
مقتنياته .يتتبع تاريخ تونس على مدى عدة آالف من السنين وعبر عدة
حضارات من خالل مجموعة واسعة من القطع األثرية والفسيفساء.

عُ رفت ألول مرة باسم سيكا خالل العصر القرطاجي ،ثم سيكا
فينيريا عند ظهور الهيمنة الرومانية  ، 3ثم حملت المدينة أسماء
مختلفة عبر تاريخها :كولونيا جوليا سيرتا  ،سيرتا نوفا  ،سيكا
بنيريا  ،تشقباناريا وأخير ا ً  LE KEFمن القرن السادس عشر .ال تزال
العديد من اآلثار الرومانية موجودة في  ، LE KEF 4لإلشارة إلى الثراء
التاريخي لهذه المدينة.
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يتم عرض اآلالف من القطع األثرية من الحفريات التي أجريت في جميع
أنحاء البالد خالل القرنين التاسع عشر والعشرين .تعكس هذه القطع
 ،التي تم تجميعها حسب األقسام وتوزيعها في حوالي خمسين غرفة
وقاعة عرض  ،المراحل المختلفة التي مرت بها تونس  ،من عصور ما قبل
التاريخ إلى منتصف القرن الماضي .هذه  ،بالترتيب الزمني :عصور ما قبل
التاريخ  ،والعصر البونيقي الليبي  ،والعصر الروماني والمسيحي المبكر ،
مع التسلسل الفاندالي والبيزنطي  ،وأخير ا ً الفترة اإلسالمية التي استمرت
حتى العصر الحديث.
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قدمت الفترة الرومانية معظم مجموعات باردو :الفسيفساء  ،بالطبع
ً
أيضا التماثيل والفخار والمجوهرات والعمالت المعدنية قطع
 ،ولكن
خاصة بالعبادة وبعض مستلزمات الحياة اليومية .يحتوي القسم
اإلسالمي في متحف باردو  ،في إطار عربي إسالمي  ،على أشياء من فترات
مختلفة  ،ومخطوطات  ،ومجوهرات  ،وأحجار منحوتة وخشب  ،وأشياء
يومية على األرض .حول فناء أنيق  ،غرفتان صغيرتان تحتويان على أشياء
تخص العائلة الحاكمة  ،وغرفة ثالثة تحتوي على أشياء للعبادة اليهودية.

اكتسب متحف باردو شهرة عالمية بفضل مجموعته من
الفسيفساء  ،التي تعتبر األغنى واألكثر تنوعً ا واألكثر دقة والتي تجد من
بين أجمل الرسوم التوضيحية اللوحات التي تمثل فيرجيل محاطة
بالمفكرات  ،أو الرصيف الذي يصور ديونيسوس وهو يتبرع بالكرمة إلى
إيكاريوس ، .أو هذا االحتفال بانتصار نبتون  ،على سبيل المثال ال الحصر
من القطع المركزية.

التاريخي لهذه المدينة.
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مدينة تونس

 مدينة تونس هي العاصمة التونسية  ،القلب التاريخي لمدينة تونس ،
وتعتبر واحدة من أفضل المدن العربية اإلسالمية المحفوظة والمدرجة
منذ عام  1998كموقع للتراث العالمي لليونسكو .كانت من أهم وأغنى
مدن العالم اإلسالمي .حوالي  700نصب تذكاري بما في ذلك القصور
والمساجد واألضرحة والمدارس والنوافير يشهد على هذا الماضي الرائع.
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ُق ِّد مت مدينة تونس على شكل بيضاوي  ،محاطة بجدار متواصل ،
وتسيطر عليها القصبة  ،مقر الحكومة .تم بناؤه حول المركز الديني
لمسجد الزيتونة الكبير  ،ويفتح على ساحة كبيرة تخدم كسوق
ومكان لالجتماعات العامة ومكا ًنا لالستعراضات العسكرية  ،حيث تم
ترتيب أسواق التجار بالقرب منه . .حول هذه األسواق توجد منازل خاصة
بشوارعها الضيقة .

مهد المسرح البلدي بتونس  ،منذ افتتاحه في  20نوفمبر ، 1902
الطريق لإلبداع الفني :األوبرا والباليه والحفالت الموسيقية السمفونية
والدراما .المسرح البلدي بتونس هو المسرح الرئيسي في تونس وأشهر
مسارح تونس الحديثة .تم بناءه على طراز فن اآلرت نوفو في شارع جول
فيري  ،وكان يُطلق عليه حينئذ اسم كازينو البلدية في تونس .سمح
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ذلك للتونسيين باكتشاف مدارس المسرح وأعمال األدب المسرحي .تم
تمثيل العديد من المسرحيات بشكل مهيب من قبل كبار الممثلين
في المشهد المسرحي التونسي والعربي والعالمي .تم تصميم مسرح
مدينة تونس  ،الذي يطلق عليه بالعامية « »bonbonnièreنظ ًر ا لشكله
المعماري الرائع على طراز فن اآلرت نوفو  ،من قبل مهندس معماري
فرنسي يُدعى  ، Resplendyمؤلف العديد من المباني األخرى في تونس
ومهندس عائلة  .beylicaleالنحات الفرنسي جان بابتيست بيلوك
يمثل االرتياح العالي على الواجهة  ،الذي يمثل أبولو فويبوس على عربته
الحربية  ،مع الخيول النارية  ،المؤطرة من قبل Drama of Muses
 .Poetry andيتم تمويل البناء من قبل بلدية تونس .منذ أكثر من
قرن  ،استقبل المسرح البلدي في تونس في مجالس إدارته أكبر األسماء
التونسية والعالمية :سارة برنهارد  ،سالمة حجازي  ،جيرار فيليب  ،جان
ماريه  ،علي بن عايد وغيرهم .في  27مارس  ، 1970توفي المطرب علي
الرياحي بنوبة قلبية على خشبة المسرح.










باب البحر هو أحد بوابات مدينة تونس القديمة الواقعة إلى الشرق
من السور القديم في ساحة النصر .يمثل الفصل بين المدينة القديمة
ومدينة تونس الجديدة .يتألف من قوس منخفض يعلوه حاجز ذو عوارض.
باب البحر هو نصب تذكاري رمزي للتنظيم الحضري لتونس موروث من
تاريخه :أقيم في وسط ساحة النصر  ،هذه البوابة تمثل الحدود الشرقية
لمدينة تونس القديمة  ،بينما تمتد إلى ما وراء المدينة االستعمارية.
باب البحر  ،الذي يعني باب البحر بسبب اتجاهه المواجه لبحيرة تونس ،
أسطورة عنيدة  ،بسبب اسمها الذي يعني «باب البحر»  ،تحكي أن البحر
أبد ا .كان هذا هو الحال .هذا االسم
وصل عند قدميه  ،وهو ما لم يحدث ً
يعني ببساطة أنه يفتح «في اتجاه البحر» .في الواقع  ،ينظر إلى بحيرة
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تونس ويضع المدينة المنورة في اتصال مع الترسانة البحرية ومرحلة
إنزال البحيرة .يأخذ باب البحر اسم  Porte de Franceخالل فترة
الحماية الفرنسية  ،وهو االسم الذي يطلق عليه أحيا ًنا اليوم.

مسجد الزيتونة هو المسجد الرئيسي في مدينة تونس  ،وهو أقدم
وأكبر مالذ في العاصمة .إنها س ّر ة مدينة تونس  ،القلب الذي تطورت
حوله المدينة كما نعرفها اليوم .تم بناء المسجد على مساحة حوالي
قديما معظمها من
 5000متر مربع  ،وله تسعة مداخل وله  184عمو ًد ا
ً
موقع قرطاج .لطالما كانت الزيتونة موقعً ا دفاعيًا مواجهً ا للبحر  ،وبقي
برجان للمراقبة في الزاويتين الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية من
المبنى .تقول األسطورة أنه في مكان المسجد كان هناك مكان قديم
للصالة وشجرة زيتون.
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ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ
- .Iﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي
 .IIﺗﻐﻴﻴﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
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خدمات الوكالة الفنية
للنقل البري
I.تسجيل عربة موردة من الخارج
يتم تقديم مطلب تسجيل عربة بالسلسلة التونسية على
مطبوعة تسلمها مصالح الوكالة الفنية للنقل البري مرفوقا
بالوثائق التالية :
1.عربة جديدة
الوثائق التي تثبت ملكية العربة بصفة قانونية
نسخة من البيان الوصفي للعربة
نسخة من محضر القبول
أصل الشهادة من مصالح الديوانة لتسجيل العربة
وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو

الضريبة على الشركات

شهادة وزن العربة فارغة بالنسبة للعربات النفعية
والعربات المعدة لنقل األشخاص والتي يتجاوز عدد
مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق والدراجات النارية
ذات ثالث أو أربع عجالت إذا لم يقع التنصيص على هذا
الوزن بالبيان الوصفي أو بمحضر القبول للعربة.
وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت اإلعفاء
منها .

 -2.عربة سبق تسجيلها بالخارج
أصل شهادة التسجيل األجنبية
الوثيقة أو الوثائق التي تثبت ملكية السيارة
شهادة معاينة مسلمة منذ أقل من شهر
أصل الشهادة المسلمة من مصالح الديوانة لتسجيل العربة
وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين أو الضريبة
على الشركات
شهادة وزن العربة فارغة بالنسبة للعربات النفعية والعربات
المعدة لنقل األشخاص والتي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد
السائق والدراجات النارية ذات ثالث أو أربع عجالت اذا لم يقع التنصيص
على هذا الوزن بالبيان الوصفي أو بمحضر القبول للعربة.
وصل في دفع المعاليم المستوجبة أو ما يثبت اإلعفاء منها.
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II.الشبابيك الموحدة

تونس
صفا قس

الوكالة الفنية للنقل البري،
 1095سيدي حسين السيجومي،
تو نس
نهج المنجي بالي 3000 ،صفاقس

إضافة إلى شبابيك الوكالة الفنية للنقل البري المتواجدةبكامل واليات
الجمهورية والتي تؤمن الخدمات المتعلقة بشهائد التسجيل حينيا،
تم إحداث شباكين موحدين بواليتي تونس وصفاقس وهي تجمع كل
الهياكل المتدخلة) مصالح المعاينة ،البلدية ،القباضة المالية (إلتمام
اإلجراءات الخاصة بالتسجيل على عين المكان وتسليم شهادة التسجيل
في الحين.

دليل الخدمات في مجال انقل

الوكالة الفنية للنقل البري

شارع اليابان ،زنقة  1عدد  6 ،مونبليزير  - 1073 -تونس

الهــــاتف  - 71 112 237 :الفاكس 71 287 928 :
البريد اإللكتروني infoatt@email.ati.tn :
موقع الوابwww.attt.com.tn :
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تغيـــــير رخصـــة السياقــــة
I.الوثائق المطلوبة:
أصل رخصة السياقة األجنبية مترجمة للعربية إذا كانت الشهادة
مكتوبة بلغة غير العربية أو الفرنسية.
رخصة السياقة األجنبية ونسخة مصورة لها من الجهتين
صورتان شمسيتان
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون الوالدة في حالة تغير
ا للقب
شهادة طبية مطابقة لألنموذج الجاري به العمل و مسلمة منذ
اقل من ثالث اشهر
وصل تسديد معاليم عملية التغيير او شهادة في اإلعفاء منها.
II.شروط استعمال رخصة السياقة األجنبية:
يمكن لكل شخص متحصل على رخصة سياقة أجنبية استعمالها في
البالد التونسية خالل مدة أقصاها سنة ابتداء من تاريخ آخر دخول له إلى
التراب التونسي على أن تتوفرفيه الشروط التالية:
أن يكون قد بلغ السن األدنى المطلوب (  18سنة بالنسبة للصنف «ب)»
أن تكون له رخصة السياقة األجنبية سارية المفعول ومحررة باللغة
العربية أو باللغة الفرنسية أو تكون مصحوبة بترجمة رسمية محررة الى
اللغة العربية أو برخصة سياقة دولية سارية المفعول إن لم تكن محررة
بإحدى هاتين اللغتين وأن ال تكون الرخصة األجنبية موضوع إجراء تحديد
أو توقيف أو سحب أو إلغاء.
أن يحترم عند اإلقتضاء التراتيب التي ترتبط بتنصيص خاص صلوحية
رخصة السياقة األجنبية بتهيئة خاصة للعربة أو حمل واستعمال السائق
آلالت وأعضاء اصطناعية.
مال حظة

ال ينطبق تحديد المدة المنصوص عليها بالفصل األول من
هذا القرار على:

األشخاص التابعين للبعثات الديبلوماسية والقنصلية األجنبية
والحاملين لبطاقة خاصة سارية المفعول مسلمة من قبل وزارة
الشؤون الخارجية تثبت صفتهم وذلك بشرط أن تسند السلط األجنبية
التي أصدرت رخصة السياقة في ظروف مماثلة نفس اإلمتياز إلى األشخاص
التابعين للبعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة لديها.

المستثمرين األجانب المتحصلين على وثيقة تثبت صفتهم
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مسلمة من وزارة التعاون الدولي واإلستثمار الخارجي.

يمكن لكل شخص متحصل على رخصة سياقة دولية سارية
المفعول استعمالها في البالد التونسية خالل مدة أقصاها سنة ابتداء
من تاريخ آخر دخول له إلى التراب التونسي على أن تتوفر فيه الشروط
المنصوص عليها سابقا وأن يكون مصحوبا برخصة السياقة األجنبية.

كما يجب أن تكون رخصة السياقة الدولية :

مسلمة من قبل السلطات األجنبية والمنظمات المعترف بها
طبقا لإلتفاقيات الدولية السارية المفعول.
ال يسمح باستعمال رخصة التلميذ السائق المسلمة بالخارج داخل
التراب التونسي.
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