الجمهورية العربية السورية

نموذج تصريح رقم 21

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

تصريح من والدي المكلف الوحيد

مديرية التجنيد العامة

في حال كان الوالدين أو أحدهما خارج القطر واالدعاء بالوحدانية لهما أو ألحدهما

شعبة تجنيد ..................
الرقم /......../
التاريخ ....../......./.......
الموافق......../...../.... :

تصريح
نحن الموقع أدنـاه  ..................و  .................والد  ...المكلف  .....................................تولد ....../..../....
المسجل بشعبــة تجنيــد  ...............برقم تجنيد  ...........................نصرح بما يلي:

بأن المكلف  ..........هـذا هو االبن الوحيـد ل ...وانه ليس لـ  .............ولد آخر سواه سواء كان مسجلا في السجل المدني أو غير

مسجل أو مكتوم .واننـ ..أتعهد بإعلم الشعبة خلل مـدة شهرين من تاريخ والدة إبن ذكر لـ  ...وأن تكتمي عن ذلك وعدم إعلمـ ..الشعبة
سيتم إحالتـ  ....إلى القضاء العسكري وتحمل المسؤولية القانونية في حال ظهور عدم صحة هذا التصريح أو في حال عدم قيامنا باالعلم

المنوه عنه .

علم ا إننـ ....مقيمـ  ....داخل القطر على العنوان التالي......................................................... :هاتف .................
وخارج القطر على العنوان التالي ..................................................................................................... :

تاريخ التصريح في

/

/

الوالد  ..............................الوالدة …………………..
توقيع أو بصمة

توقيع أو بصمة

إذا ثبت وجود أحد الوالدين المعفو لهما أو المؤجل له أو لها خارج البلد بموجب ضبط تحقيق يؤخذ توقيع الموجود منهما داخل القطر على

التصريح التالي

تصريح

أنـ ــا الموقعـ ـ ـ  ..أدنـ ــاه والـ ــد ...........المكلـ ــف أصـ ــرح بوجـ ــود زوجـ ـ ـ  .....خـ ــارج الـ ــبلد فـي العن ـ ـوان التـ ــالي:

 ...........................................................ورقم هاتفه  .....................وأتعهد بإحضار  .........إلى الشعبة

للتوقيع على التصريح خلل مدة شهر واحد من تاريخ دخولـ  ...البلد واال يلغى إعفاء ولدي ويساق للخدم مع تحملي للمسؤولية المترتبة علي
في حال إخللي بتعهدي.
/

تاريخ التصريح

توقيع أو بصمة والد ...المكلف

/

إذا ثبت وجود الوالدين المعفو لهما خارج البلد بموجب ضبط تحقيق .يؤخذ توقيع المكلف إذا كان داخل البلد على التصريح التالي
تصريح
أنـ ــا

الموقـ ــع

أدنـ ــاه

المكلـ ــف

.......................

أصـ ــرح

بوجـ ــود

والـ ــد

...

خـ ــارج

الـ ــبلد

في

العن ـ ـوان

التـ ــالي

 ..............................................ورقم الهاتف هو ................. :وأتعهد بإحضار  ....إلـى الشعبة للتوقيع على التصريح

أعله خلل مـدة شهر واحـد من تاريخ دخوله ..البلد واال يلغى إعفائي ويتم سوقي للخدمة مع تحملي للمسؤولية المترتبة علي في حالة

إخللي بتعهدي هذا .

ملحظة :تم التوقيع على التصريح بحضورنا نحن

االسم والتوقيع:

وردت لشعبة التجنيد وسجلت بديوان الشعبة برقم  /........./تاريخ ......../..../...

توقيع أو بصمة المكلف

صدق

سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل

الخاتم الرسمي والتوقيع:

شوهد رئيس شعبة تجنيد

