إني الممضي (ة) أسفله،
اإلسم واللقب___________________________________________________________________:
صاحب (ة) بطاقة تعريف وطنية عدد ______________:صادرة بـ __________ :بتاريخ______________ :
وجواز سفر عدد __________________:صادر بـ _________________:بتاريخ_________________ :
العنوان______________________________________________________________________ :

أطلب اعتبار آخر تاريخ لـدخولي إلى تونس المس ّجل بجواز سفري في :
________________________________________________ كتاريخ لعودتي النهائية إلى تونس .
كما أطلب منكم(: )1
 إرسال القرار عن طريق البريد حسب عنواني المذكور اعاله.
 تسليمي القرار مباشرة باإلدارة الجهوية بــ _________________________________________ :
حرر بـ______________في______________
ّ

اإلسم واللقب واإلضمـاء

()2

( )1ضع عالمة  xفي الخانة المناسبة
معرف به
( )2اإلمضاء ّ
BTE-005-AR-0920

مطلب تحديد تاريخ العودة النّهائية

الوثائق المطلوبة
_____________________________________________________________________________
 .1نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
 .2نسخة من صفحات جواز السفر الحاملة لهوية الطالب ولختم آخر دخول إلى البالد التونسية ؛
.3
 .4نسخة من صفحة جـواز السفر المتض ّمنة لختم الخـروج لشرطة الحدود للبلد المجاور عندما يتعلّق األمـر بالدخـول عن طـريق مكتب
بـري.
حـدودي ّ
لمقر إقامته المنصوص
مالحظة  :يقدّم الملف من طرف الطالب مصحوبا بجواز سفره إلى اإلدارة الجهوية للديوانة مرجع النظر الترابي ّ
عليه ببطاقة تعريفه الوطنية.
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يمكنكم تحميل التطبيقة المجانية المحمولة "المسافر الذكي"
ي  ” Smart Travellerتطبيقة يت ّم تثبيتها على أجهزة الهواتف الذكية ،تشتمل على جملة
“المسافر الذك ّ
من المعلومات والنصائح العملية تتعلق باإلجراءات والتراتيب الديوانية الخاصة بالمسافرين بمن فيهم
التونسيون بالخارج عند دخولهم وإقامتهم وعند مغادرتهم للبالد التونسية إلى جانب مجموعة من
الخدمات الجديدة مثل خدمة تحديد مواقع مكاتب الديوانة ومطلب رخصة جوالن السيارة على الخط
وخدمة األداء على السيارات.
يمكنكم تحميل هذه التطبيقة المحمولة مجانا من آبل ستور أو جوجل ستور (يكفي البحث بواسطة الكلمات
المفاتيح  :المسافر الذكي ،الديوانة التونسية ،الجمارك التونسية )..أو يمكنكم مسح رمز  QRضوئيًا
لتحميل التطبيقة :

Téléchargez notre application mobile "Smart
"Traveller
Pour tout savoir sur la réglementation, les procédures et les formalités
douanières à l’entrée, au séjour et au départ de la Tunisie ainsi que les
nouveaux services en ligne, la Direction Générale des Douanes met à votre
disposition l’application mobile « Smart Traveller » (le voyageur
intelligent) destinée aux voyageurs dont notamment les Tunisiens
résidents à l’étranger.
L’application, disponible en langues arabe, française et anglaise est
téléchargeable gratuitement depuis l’App Store d’Apple ou du Google Play
Store ( il suffira de taper “smart traveller” ou “douane tunisienne” sur la
barre de recherche), soit en scannant le code QR qui figure ci-après :

