الجمهورية العربية السورية
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

غ/ح

مديرية التجنيد العامة
دائرة تجنيد......................

(نموذج رقم  )21يتضمن تصريح من
والدي المكلف الوحيد

شعبة تجنيد.....................
/

الرقم /
التاريخ :

/

/

14

الموافق :

/

/

م
(( تصريـ ـ ـ ـ ــح ))

نحن  .أنا الموقعـ

أدناه..................................والد ......................المكلف...............

المسجل بشعبة تجنيد .............. .....من مواليد................برقم تجنيد............................نصرح .
أصرح بأن ولد ...........هذا هو األبن الوحيد لـ ............وأنه ليس لـ  ............ولد آخر سواء كان
مسجال في السجل المدني أو غير مسجل أو مكتوم .
كما ونتعهد  .وأتعهد بإعالم الشعبة خالل مدة شهرين من تاريخ والدة إبن آخر لـ .....وأنه سيتم إحالـ ......
الى القضاء العسكري في حالة ظهور عدم صحة تصريح ـ  .......هذا أو حالة عدم قيام ـ  .....باإلعالم المنوه عنه .
/ /

الوالدة

الوالد

 -1اذا ثبت وجود أحد الوالدين المعفو لهما أو المؤجل له أو لها خارج البالد بموجب ضيط تحقيق يؤخذ توقيع الموجود
منهما داخل البالد على التصريح أعاله وعلى التصريح أدناه :
(( تصري ـ ـ ـ ــح ))
أنا الموقع  ..............أدناه والد .........المكلف أصرح بوجود زوجـ  .........خارج البالد في العنوان التالي :
 .....................................................................وأتعهد باحضار .........الى الشعبة للتوقيع
على التصريح أعاله خالل مدة شهر واحد من تاريخ دخولـ  .........البالد وإال يلغى اعفاء ولدي ويساق للخدمة مع
تحملي للمسؤولية المترتبة علي في حالة اخاللي بتعهدي هذا .
/

/

والد ................................

م

 -2وإذا ثبت وجود الوالدين المعفو لهما خارج البالد بموجب ضيط تحقيق  .يؤخذ توقيع المكلف إذا كان داخل البالد

على التصريح التالي

((تصريـ ـ ـ ـ ــح ))

أنا الموقع أدناه المكلف  ..................أصرح بوجود والد ..................خارج البالد في العنوان التالي:
................................................................
وأتعهد باحضار  ...............الى الشعبة للتوقيع على التصريح أعاله خالل مدة شهر واحد من تاريخ دخولـ ......البالد وإال
يلغى اعفائي ويتم سوقي للخدمة مع تحملي للمسؤولية المترتبة علي في حالة اخاللي بتعهدي هذا
التاريخ

 14 / /هـ

الموافق

م

/ /

المكلف
مصــدق

شاهد:الموظف المختص

الـ.....................

االسم والتوقيع

رئيس شعبة تجنيد ........

نظم هذا التصريح على نسختين االولى مع االضبارة والثانية تسلم للمكلف أو لذويه .
م  .1 .المهمات 1991-1313-53/226

