
 21نموذج تصريح رقم                          الجمهورية العربية السورية
 تصريح من والدي المكلف الوحيد                     القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

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

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

 تصريح
تولد ..../..../...... .. المكلف ...................................... ................. والد و  الموقع أدنـاه ..................نحن 

 بما يلي:  ........................... نصرح تجنيدــد ............... برقم نيالمسجل بشعبــة  تج
 غيرأو  نيالسجل المد يف كان مسجلا واء لـ ............. ولد آخر سواه س ليس ...  وانهلـد ي.......... هـذا هو االبن الوح المكلفبأن 

ننـ ..كتوم. و مسجل أو م وأن تكتمي عن ذلك وعدم إعلمـ.. الشعبة ...  ذكر لـوالدة إبن  تاريخمن  شهرينأتعهد بإعلم الشعبة خلل مـدة ا 
وتحمل المسؤولية القانونية في حال ظهور عدم صحة هذا التصريح أو في حال عدم قيامنا باالعلم ....  إلى القضاء العسكري  تـإحالسيتم 

 . المنوه عنه
 ..............هاتف ............................علماا إننـ.... مقيمـ .... داخل القطر على العنوان التالي: ................................

 .....................................وخارج القطر على العنوان التالي : ................................................................
  ..………………… الوالدة ............الوالد .................. /     /             في تاريخ التصريح 

 توقيع أو بصمة        توقيع أو بصمة            
 

على  القطرا خارج البلد بموجب ضبط تحقيق يؤخذ توقيع الموجود منهما داخل الوالدين المعفو لهما أو المؤجل له أو لهإذا ثبت وجود أحد 
 التاليالتصريح 

 تصريح
 :يالعنــــوان التــــال ي..... خــــارج الــــبلد فـوجـــــ ز أنــــا الموقعـــــ .. أدنــــاه والــــد........... المكلــــف أصــــرح بوجــــود 

وأتعهد بإحضار ......... إلى الشعبة ورقم هاتفه  .....................  ........................................................... 
ال يدخولـ ... البلد  تاريخخلل مدة شهر واحد من  التصريحعلى  عللتوقي  عليالمترتبة  وليةللمسؤ  يللخدم مع تحمل ولدي ويساق لغى إعفاءوا 
 .عهديبت إخللي حال في

  توقيع أو بصمة والد...  المكلف          /     /              تاريخ التصريح 
 

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

 تصريح
 

 يالعنــــوان التــــال فيخــــارج الــــبلد  صــــرح بوجــــود والــــد ..................... أأنــــا الموقــــع أدنــــاه المكلــــف .....
على التصريح  للتوقيعوأتعهد بإحضار .... إلـى الشعبة ورقم الهاتف هو: ................. .............................................. 

ال يلغى إعفائي.. هدخول تاريخن أعله خلل مـدة شهر واحـد م حالة علي في المترتبة  للمسؤولية يللخدمة مع تحمل ويتم سوقي البلد وا 
 توقيع أو بصمة المكلف                            .بتعهدي هذا يإخلل

 
 صدق                ملحظة: تم التوقيع على التصريح بحضورنا نحن 

 بروكسلسفارة الجمهورية العربية السورية في                       االسم والتوقيع:
 الخاتم الرسمي والتوقيع:                          
 

 رئيس شعبة تجنيدشوهد         وردت لشعبة التجنيد وسجلت بديوان الشعبة برقم /........./ تاريخ .../..../........


