
 ةــة السوريـة العربيـالجمهوري
 وزارة الخارجية والمغتربين

 الجمهورية العربية السورية  سفارة

 برلين

 
 

للمتقدم  إعفاء الوحيدنموذج استمارة 

 من خارج القطر
 

 الـــرقم:                

  202/     /         التاريخ:

 /بإعفاء الوحيدإستمارة مكلف / خاصة 

 اسم االم...................................بن .......... :......................................................المكلف................................... 

 .......................................:.محل ورقم القيد .................................:شعبة تجنيد   .......................................:مواليد

 عنوان االقامة الحالي ..................................:.مقيم حالياً في دولة:......................................................................... 

   .........................................................................................................................:.عنننننوان االقنننامنننة فنني الننقننطننر     

 ........................................ ......................................................:......................في القطر الموطن المختار للتبليغ

     

 
 

 

 مكان إقامة الوالدين أو أحدهما/الذي يدعي الوحدانية له/داخل أو خارج القطر 

 
 

 
 

  

 

 
 

  أتعهد وعلى مسؤوليتي الشخصية :تصريح المكلف أو وكيله: 

 إلغاء اإلعفاء كوحيد.كافة الوثائق المقدمة من قبلي والمعلومات الواردة فيها صحيحة تحت طائلة المالحقة القانونية أمام القضاء المختص في حال عدم صحتها و-

ر صييييورة إخراو قيد نفوأ عائلي أو ل 15/3لغاية 1/1مراجعة البعثة الدبلوماسييييية السييييورية افي حال الوحيد المثقت  كل ثالخ سيييينوات خالل الفترة الواقعة من - تجديد المعذرة مصييييطحبا

 البطاقة العائلية.
 إن تبليغي هذا يعتبر بمثابة دعوة دائمة ال حاجة لتكرارها كل عام.-
لألم إذا كان  -ذكر للمكلف الألب إذا كان وحيدار لوالدهإبالغ البعثة أو مديرية التجنيد العامة أو شيييعبة التجنيد عن طريق أحد ذوين من الدرجة الثالثةذ وذلال خالل مدة شيييهرين من والدة أ  -

 لكليهما إذا كان وحيدار لوالدين ذ وفي حال عدم اإلعالم سيحال أمام القضاء المختص. -وحيدار لوالدتن

   طلب استخراج وثيقة حركة خروج وعودة 
 توقيع وبصمة ابهام المكلف/ وكيله القانوني 

 202التاريخ:        /       /                                    
 

 ..................................................هاتف صاحب العالقة في المانيا 

 ..................................................هاتف صاحب العالقة في القطر 

 لمن يهمه االمر 

 استالم جواب المعاملة

 سأحضر بنفسي الستالمه 

  أفوض السيد............................................ باستالمه وعلى مسؤوليتي 

   السفارة وعلى مسؤوليتي إرساله بالبريد المضمون على العنوان المدون على الظرف المرفق:أفوض 

 التوقيع
                                                                

 حاصل على دفتر خدمة العلم  دفتر خدمة العلم مفقود 

 غير حاصل على دفتر خدمة العلم  ليس بحوزته دفتر خدمة العلم 

 خارج القطر  داخل القطر  وحيد لوالدته المقيمه في  خارج القطر  القطرداخل   وحيد لوالده المقيمه في

  والده بقيد الحياة  بتاريخ:         /         /      متوفي 

 بتاريخ:         /         /      مطلق

 تزوج والده بغير والدته 
 .............تاريخ الزواج اسم الزوجة:...........................-عدد الزوجات:  /         /-

 ............................. العمر..................  اسماء االوالد من الزوجة:- 

 .............................العمر...................                                      

 لم يتزوج 

 ه بقيد الحياةتوالد   اة بتاريخ:         /         /     متوف  ة بتاريخ:         /     /     مطلق 

 تزوجت والدته بغير والده 
 ................اسم الزوج:........................... تاريخ الزواج-عدد األزواج:  /         /-

 ............................. العمر..................  اسماء االوالد من الزوج:- 

 .............................العمر...................                                    

  تزوجتلم 

 للمكلف أخوة من والديه  ال يوجد أخوة من والديه  
 وفي هذه الحال تذكر أسماؤهم وأعمارهم مع إيضاح من هو مسجل أو غير مسجل أو مكتوم منهمسواء مسجلين في السجل المدني أو غير مسجلين أو مكتومين، 

 نسبة للوالد أو والوالدة أو أحد أخوته(للمكلف ( يوجد تصحيح  للمكلف )اليوجد تصحيح ) نسبة للوالد أو والوالدة أو أحد أخوته 


