
: التأشيرة   

األجانب وإقامة دخول تراتيب  

عامة أحكام  األول الباب  

 تسمح سفر وثٌقة أو المفعول سارى قومى سفر لجواز حامال كان إذا إال التونسٌة البالد إلى الدخول أجنبى ألى ٌمكن ال

.دخول أو عبور تأشٌرة على ومتحصال أصدرتها التى البالد إلى بالرجوع لحاملها  

 اتفاقٌات التونسٌة البالد مع أبرمت التى للدول التابعون األشخاص التونسٌة للبالد الدخول وتأشٌرة العبور تأشٌرة من ٌعفى

 منعوا أو إقامة بطاقة لرفض أو طرد لقرارات سابقة إقامة أثناء استهدفوا الذٌن األجانب عدا ما اإلجراءات هذه إلغاء فى

.التونسٌة بالبالد اإلقامة من  

العبور تأشيرة من أيضا يعفى  :   

 توقفها أثناء الباخرة ٌغادروا لم طالما وذلك الخارج إلى المتجهة أو القادمة البواخر بإحدى الموجودون األجانب   - أ    

 بالمٌناء

الطائرة توقف أثناء المطار ٌغادروا أال بشرط وذلك الجو طرٌق عن العابرون األجانب  - ب    

العبور تأشيرة:  الثانى الباب  

أٌام سبعة مدة به واإلقامة التونسى التراب عبر المرور من صاحبها تمكن العبور تأشٌرة    

 وزارة مصالح استشارة بعد بالخارج التونسٌة الجمهورٌة قناصل أو الدٌبلوماسٌٌن الممثلٌن طرف من العبور تأشٌرة تسلم

التونسٌة بالبالد الحدود شرطة مراكز قبل من تسلم كما الداخلٌة،  

الدخول تأشيرة:  الثانى القسم  

التونسٌة البالد إلى الدخول من صاحبها تمكن الدخول تأشٌرة    

أشهر ثالثة أقصاها والتى بها المسموح اإلقامة مدة وعلى االستعمال أجل على الدخول تأشٌرة تنص    

 وزارة مصالح استشارة بعد بالخارج التونسٌة للجمهورٌة والقنصلٌٌن الدبلوماسٌٌن الممثلٌن قبل من الدخول تأشٌرات تسلم

 بها الٌوجد ببلدان المقٌمٌن لألجانب بالنسبة الوطنى لألمن العامة اإلدارة قبل من بالمراسلة استثنائٌة وبصفة الداخلٌة،

تونسٌون ممثلون  

اإلقامة تأشيرات:  الثالث القسم  

 أو الدخول بتأشٌرة المحددة المدة من أكثر التونسٌة بالبالد ٌبقى أن اإلقامة تأشٌرة على ٌتحصل لم الذى لألجنبى ٌمكن ال

.اإلعفاء باتفاقٌة علٌها المنصوص  

قسمين إلى اإلقامة تأشيرات تنقسم   : 

المؤقتة اإلقامة تأشٌرات    - أ     . 

العادٌة اإلقامة تأشٌرات  - ب   . 

المؤقتة اإلقامة تأشيرات:  الرابع القسم  

 السلطة ترفض الذٌن أو التونسٌة بالبالد النهائى االستقرار نٌة لهم لٌست الذٌن لألجانب المؤقتة اإلقامة تأشٌرات منح ٌمكن

العادٌة اإلقامة تأشٌرة منحهم  



 البالد دخل أنه أثبت إال التأشٌرة منحه ٌمكن وال إقامته أسباب ٌبٌن أن مؤقتة إقامة تأشٌرة الطالب األجنبى على ٌجب

 ذلك فى برخصة ٌدلى أن فعلٌة تجارة أو مهنة مباشرة ٌعتزم كان إذا وأما بها، رزق مورد له وأن قانونٌة بصفة التونسٌة

.التأشٌرة على ٌتحصل أن قبل التجارة أو المهنة هاته مباشرة له ٌمكن وال األمر، ٌهمها التى الوزارة من  

 إبعاده وقع وإال المضروب األجل فى التونسى التراب ٌغادر أن قتةؤالم اإلقامة تأشٌرة له ترفض الذى األجنبى على ٌجب

السارٌة واالجراءات للقوانٌن طبقا بحقه عقوبات تطبٌق عن فضال . 

 العام تتجاوز أن ٌمكن وال لتسلٌمها علٌها اعتمد التى الوثائق صلوحٌة مدة نفس هى المؤقتة اإلقامة تأشٌرة صلوحٌة مدة

.الواحد  

الخارج إلى بها المسموح السفرات عدد على المؤقتة اإلقامة تأشٌرة تنص  .  

 وقابلة عامٌن لمدة صالحة مؤقتة إقامة تأشٌرة األجانب من صنف أو أجنبى منح استثنائٌة بصفة الداخلٌة لوزٌر ٌمكن ·

 .للتجدٌد

العادية اإلقامة تأشيرة:  الخامس القسم  

 :العادٌة اإلقامة تأشٌرات منح ٌمكن

 .انقطاع بدون سنوات خمس منذ التونسٌة بالبالد مؤقتة إقامة المقٌمٌن لألجانب-

 .تونسٌٌن من المتزوجات األجنبٌات-

 .تونسٌون أبناء لهم الذٌن األجانب-

 .جلٌلة خدمات التونسٌة للبالد قدموا الذٌن األجانب -

عنه إبعاده ٌقع وإال التونسى التراب ٌغادر أن العادٌة اإلقامة تأشٌرة له ترفض الذى األجنبى على ٌجب  .  

العودة تأشيرة:  السادس القسم  

 على متحصال ٌكون أن بدون أشهر ستة من أكثر بالخارج ٌقٌم الذى األجنبى التونسٌة بالبالد العادٌة اإلقامة حق ٌفقد

.عودة تأشٌرة  

إقامةعادٌة المقٌمٌن األجانب إلى العودة تأشٌرة تسلم    

بالخارج مقٌما صاحبها دام ما تجدٌدها ٌمكن وال الواحدة السنة العودة تأشٌرة صلوحٌة تتجاوز أن ٌمكن ال  

المحدد األجل فى استعمالها ٌقع لم إذا صالحة غٌر وتصبح استعمالها أجل على العودة تأشٌرة تنص    

الخروج تأشيرة: السابع القسم  

التونسى التراب مغادرة ٌرٌدون والذٌن عادٌة أو مؤقتة إقامة المقٌمٌن األجانب إلى الخروج تأشٌرات تمنح  

الخروج تأشٌرة من األجانب من صنفا ٌعفى أن الداخلٌة لوزٌر ٌمكن  

الوطنى لألمن العامة اإلدارة قبل من والخروج والعودة اإلقامة تأشٌرات تسلم    

اإلقامة بطاقات: الثالث الباب  

 المسلم النوع نفس من إقامة بطاقة على ٌتحصل أن عشر السادسة سن بلغ التونسٌة بالبالد مقٌم اجنبى كل على ٌجب

.لوالدٌة  

 



المؤقتة اإلقامة بطاقة: االول القسم  

=مؤقتة إقامة تأشٌرة على المتحصلٌن األجانب إلى المؤقتة اإلقامة بطاقة تسلم .  

التأشٌرة صلوحٌة المؤقتة اإلقامة بطاقة صلوحٌة التتجاوز  .  

جدٌدة إقامة تأشٌرة على صاحبها تحصل إذا إال المؤقتة اإلقامة بطاقة تجدٌد الٌمكن .  

األجنبى من المؤقتة اإلقامة بطاقة تسحب  :  

العام باألمن تمس أعمال منه صدرت إذا .    

اإلقامة وبطاقة تأشٌرة على تحصل أجلها من التى األسباب زالت إذا .     

.أٌام ثمانٌة ظرف فى الجمهورٌة تراب مغادرة اإلقامة بطاقة منه تسحب الذى األجنبى على ٌجب  

العادية اإلقامة بطاقة: الثانى القسم  

العادٌة اإلقامة بطاقة تسلم  

العادٌة اإلقامة تأشٌرة على المتحصلٌن األجانب إلى    

انقطاع بدون بها أقاموا والذٌن التونسٌة بالبالد المولودٌن اإلجانب إلى    

تجدٌدها وٌمكن عامٌن لمدة صالحة العادٌة اإلقامة بطاقة    

األجانب من العادٌة اإلقامة بطاقة تسحب :   

علٌها تحصل أجلها من التى األسباب زالت إذا  - أ .                                    

طرد قرار ضده صدر إذا - ب                                 

أٌام ثمانٌة ظرف فى التونسٌة البالد مغادرة العادٌة اإلقامة بطاقة منه تسحب الذى األجنبى على ٌجب .   

الوطنى لألمن العامة اإلدارة قبل من اإلقامة بطاقة تسلم .   

.وعنوانه وحرفته لألجنبى الكاملة الهوٌة اإلقامة ببطاقة ٌذكر  

عامة أحام: الرابع الباب  

 بها التى بالمنطقة الموجود الوطنى الحرس أو الشرطة مركز بذلك ٌعلم أن إقامته مكان ٌغٌر الذى األجنبى على ٌجب

.أٌام ثالثة ظرف فى الجدٌد عنوانه بمنطقة الموجود الوطنى الحرس أو الشرطة ومركز مغادرتها، قبل السابق عنوانه  

 صادر طلب كل عند بها ٌستظهر وأن التونسٌة بالبالد اإلقامة له تخول التى للوثائق حامال ٌكون أن أجنبى كل على ٌجب

.المختصٌن الموظفٌن أو العامة القوة أعوان عن  

 :األعمال برجال الخاصة اإلقامة تأشيرات

 صالحة مؤقتة إقامة تأشٌرة األقل على سنة منذ بتونس المستقرٌن األجانب األعمال رجال بٌن من المستثمرٌن منح ٌمكن  

.للتجدٌد وقابلة سنوات خمس لمدة  

 أحقٌة مع ، معمل لكل أو إنتاجٌة وحدة لكل بالنسبة اثنٌن وفنٌٌن واحد وكٌل اقتراح إمكانٌة األجنبى المستثمر منح ٌمكن

.للتجدٌد قابلة سنوات خمس لمدة صالحة مؤقتة إقامة تأشٌرة من أٌضا تمكنٌهم  



 أصحاب قبل من تعٌٌنهم ٌقع الذٌن والفنٌٌن للوكالء بالنسبة سنوات خمس لمدة صلوحٌتها فى والتمدٌد اإلقامة بطاقة تمنح  

 لكل أو إنتاجٌة وحدة لكل اثنٌن وفنٌٌن واحد وكٌل حدود وفى بتونس إلقامتهم الثانٌة السنة من ابتداء وذلك ، المؤسسات

.معمل  

 لها الراجعٌن الوطنى األمن مناطق قبل من األجانب من الصنف لهذا اإلقامة بطاقة على الحصول مطالب قبول ٌتم  

 من إقامة لبطاقة تسلمه حال منه ٌسترجع شهر لمدة صالح اإلقامة ملف إٌداع فى وصل المعنى األجنبى وٌتسلم بالنظر،

.الوطنى األمن مناطق بمقرات األجانب مكاتب  

 

السائدة االعراف و العادات   

 بالشعائر القٌام حرٌة تحمً و المعتقدات حرٌة و الفرد حرٌة تضمن اسالمٌة دولة لدستورها طبقا التونسٌة الجمهورٌة

.العام باالمن تخل لم ما الدٌنٌة   

 : النقدية القوانين

 االتحاد و    العالمٌة التجارة منظمة اطار فً تونس التزامات مع لٌتمشى مستمرة بصفة المصرفً النظام ٌتطور

 او لبنوك فروع ٌوجد ال و البالد الى و من الصعبة العملة لتحوٌل بالنسبة القٌود من عدد فرض ٌستمر انه اال ، األوروبً

.التونسٌة البنوك فً مصرٌة استثمارات   

 : المشكالت أهم

 0 البلدٌن بٌن الشخصٌة االحوال قانونً بٌن الجوهرٌة االختالفات فً وتكمن الزوجٌة العالقات فً المشاكل تتمثل

 جمٌع علً وقٌود بالدوالر ٌعادلة ما او تونسً دٌنار الفٌن من اكثر بحمل السماح اهمهاعدم النقدٌة القٌود الً باالضافة

 البالد مغادرة عند للمسافر ٌفضل و لتونس الدخول عند المسافر بحوزة التً المالٌة المبالغ عن االعالن ٌجب و العمالت

 . المواله البنكً للتحوٌل اللجوء

 : الصحة

 و الخاصة العٌادات و المستشفٌات فً جٌدة الطبٌة الخدمات و ، معدٌة او متوطنة امراض توجد ال و جٌدة الصحٌة الحالة

 . مصر فً اسعارها من قلٌال اعلى بأسعار االدوٌة انواع تتوافر

 - ودولى - محلى التلٌفون الستخدام والخدمة ومتٌسرة سهلة بصورة وتونس مصر بٌن تلفونٌة اتصاالت ٌوجد :  االتصال

 505 المعادل دٌنار 00250 اللٌل وفى نهارا دٌنار 00500 تعادل وتونس مصر بٌن الدقٌقة سعر ومتٌسرة سهلة بصورة

 . مصرى جنٌة

 التوصٌات

 ترفض حٌث ، تونس إلى الوصول قبل بالخارج تونس سفارات من تونس إلى الدخول تأشٌرة على الحصول أهمٌة  *

  أمنٌة لدواعً حصولها سابق وتشترط التأشٌرات منح بالحدود السلطات

 السلطات تتعامل حٌث ، الدخول تأشٌرة فً علٌها المنصوص اإلقامة فترة المصرٌٌن المواطنٌن تجاوز عدم ضرورة  *

 السلطات تمنح ال  * وترحٌله الحتجازه ٌتعرض حٌث ، إقامته فترة تجاوز من كل مع وشدة حزم بكل بتونس األمنٌة

 تلقائً بشكل اإلقامة على ٌحصلون وال تونسٌات مواطنات من المتزوجٌن المصرٌٌن للمواطنٌن بسهولة اإلقامة المحلٌة

  تونسٌة مواطنة من تزوجة حالة فً

  

 القاهرة 00200 – الزمالك – الجزٌرة شارع 22:  بالقاهرة تونس دولة سفارة عنوان

2622529:   فاكس           2622292-2622290-2628922-55950ت                                 



 : التاشيرات

      تونس : الى زيارة تأشيرة استخراج أجل من

 اعطاء السلطات ترفض حٌث تونس الى الدخول قبل بالخارج التونسٌة السفارات من التأشٌرة على الحصول ٌجب

 أمنٌة لدواعً بالحدود التأشٌرة

 

 االنتباه اٌضا ٌرجى. السفر موعد من أشهر 2 عن ٌقل ال بما صالحة السفر جوازات تكون أن ٌجب أنه المالحظة ٌرجى و

  أسابٌع عدة الحاالت بعض وفً ٌوًما، 20 تستغرق قد التأشٌرة على الموافقة أن على

 تأشٌرة  أو( ترانزٌت) المرور تأشٌرة:  تأشٌرتٌن من واحد نوع إستخراج و إستصدار ٌجب تونس الى الدخول أجل من

  الدخول :

 ترانزيت: تأشيرةالمرور

 أمرٌكً( دوالر 02 )حوالً تونسً دٌنار 20: التكلفة

 عبور نقط أو القنصلٌة الممثلٌات قبل من التأشٌرة هذه وتمنح أٌام 2 تتجاوز ال فترة تونس فً باإلقامة التأشٌرة هذه تسمح

 التونسٌة. الحدود

 إعطاء السلطات ترفض حٌث تونس، إلى الدخول قبل الخارج فً التونسٌة السفارات من التأشٌرة على الحصول ٌجب

 أمنٌة. لدواع الحدود نقاط فً التأشٌرة

  ساعة. 25 لمدة فقط تونس خالل من للعبور وسورٌا لبنان الصٌن، من للمواطنٌن وٌسمح

 الدخول: تأشٌرة

 أمرٌكً( دوالر 55 حوالً) تونسً دٌنار 20: التكلفة

 الجهات قبل من التأشٌرة هذه وتمنح ٌوما 90 تتجاوز ال مدة خالل فٌها اإلقامة و تونس إلى بالدخول التأشٌرة هذه تسمح

 ٌوجد ال دول فً ٌقٌمون الذٌن لألجانب التأشٌرة منح ٌمكن االستثنائٌة الحاالت فً. الخارج فً الدبلوماسٌة أو القنصلٌة

 الوطنً. الدفاع بإدارة تونسً دبلوماسً تمثٌل فٌها

 سورٌا، فلسطٌن، السودان، مصر، االردن،: أعاله التأشٌرتٌن من واحدة ألي ٌحتاجون التالٌة العربٌة البلدان مواطنو

 المتحدة العربٌة االمارات الكوٌت، العراق، الٌمن، الصومال، لبنان،

 معهم و علٌهم تونسٌة سفارة أقرب الى شخصٌا ٌذهبوا أن علٌهم تونس الى تأشٌرة لطلب المقدمٌن أن نذكر أن المهم ومن

 تذكرة حجز عن نسخة السفر، جوازات فً الصور نموذج و بحجم شخصٌة صورتٌن السفر، جواز:: التالٌة الوثائق

 الدعوة تتضمن أن ٌجب) تونس فً المضٌف من دعوة أو الفندق حجز عن نسخة االئتمان، بطاقة عن نسخة السفر،

 والتوقٌع العنوان فٌه بما – اإلقامة من والتأكٌد الزٌارة، مدة الزٌارة، من الغرض والزائر، بالمضٌف لالتصال معلومات

 . والتارٌخ

 سفرهم جوازات فً المعلومات صفحة من نسخة إما ٌكون أن ٌمكن. تونس فً المضٌف إقامة ٌثبت ما تقدٌم إلى باالضافة

 فً المعلومات وصفحة التونسٌة إقامتهم تصارٌح من نسخة تقدٌم ٌجب تونسً، مواطن المضٌف ٌكن لم إذا أو، التونسٌة

 (سفرهم )جوازات

 هم : و تونس، الى زٌارة تأشٌرة استخراج من معفٌة العربً العالم من دول منها عدة دول هناك

  البحرٌن./ قطر/ مورٌتانٌا/ المغرب/ ُعمان/ السعودٌة/ لٌبٌا/ الجزائر: شهور 6 تتجاوز ال لمدة التالٌة الدول مواطنو

 .التونسٌة األمنٌة السلطات مع مشكالت ألٌة التعرض لتجنب لإلقامة المحددة الفترة تجاوز عدم ٌجب



 التأشيرة رسوم دفع

 على التأشٌرة رسوم وتعتمد. الجوازات مكتب لدى مباشرة االئتمان بطاقة خالل من تتم التأشٌرة رسوم لدفع طرٌقة أسهل

 .التأشٌرة ونوع جنسٌتك

ٌّن البنك مكتب إلى التوجه فعلٌك نقداً، التأشٌرة رسوم دفع فً رغبت إذا  مكتب إلى تتوجه أن قبل( الخرٌطة) لذلك المع

. النقدي بالدفع الخاصة للمعاملة( أمرٌكٌة دوالرات ٧/ قطرٌاً  رٌاالً  ٥٢) قدرها رسوماً  البنك ٌخصم سوف. الجوازات

 الرئٌسٌة العمالت كافة قبول وٌتمّ 

 .األعمال رجال ودرجة األولى الدرجة بمسافري خاصة ممرات هناك

 

وبصدد االنجازمالحظة : هذه البيانات غير كاملة   


