ﺳﻔﺎرة ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
)ﻣﻛﺗـب دﻓـﺎع ﺑرﻟﯾـــــن(

إﻋـــــــــــــﻼن
ﯾﻌﻠن ﻣﻛﺗب دﻓﺎع ﺑرﻟﯾن ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺗﯾﺳﯾرات اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﻣﻣن
ﺗﺟﺎوزوا ﺳن اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗﺟﻧﯾد ) ۳۰ﻋﺎم( ﻓﻘد ﺗﻘرر ﺣﺿور ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣواﻗف
اﻟﺗﺟﻧﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ﺑرﻟﯾن ﺧﻼل اﻟﻣدة ﻣن .۲۰۱۸/۳/۲۱-۹
 ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﻛرم ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻰ ﺗﺗﺿﻣن ﺻور ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ اﻟﺧﺎصﺑﻣﻛﺗب اﻟدﻓﺎع ) (edabonn@mod.gov.egﻣﻊ إﺣﺿﺎر اﻷﺻل أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺿور ﻟﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ:
 -۱ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد.
 -۲ﺟواز اﻟﺳﻔر اﻟﻣﺻري.
 -۳ﺑطﺎﻗﺔ اﻟرﻗم اﻟﻘوﻣﻰ.
 -٤إﯾﺻﺎل دﻓﻊ اﻟﻐراﻣﺔ ﻣوﺿﺢ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع )ﻟﻣن ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳدﯾد ﻣﺳﺑﻘﺎ ً( ﻣﻊ ذﻛر ﻣﻛﺎن
ﺗﺟدﯾد ﺟواز اﻟﺳﻔر.
 ﯾﺗم ذﻛر أﻧﺳب ﻣوﻋد ﻟﻠﺣﺿور ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﻘر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ وﺳﯾﺗم اﻟرد ﻋﻠﯾﮭﺎواﻹﻋﻼن ﻋن أى ﺗﻔﺎﺻﯾل أﺧرى ﻓﻰ ﺣﯾﻧﮫ.
 ﺣﺎل وﺟود أى اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﯾﺗم اﻹﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ) (+٤۹۳۰۸۰۱۹۷۹٦۲٤أﺛﻧﺎء أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣناﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ ً وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺻراً  ،وﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﺳﺎء وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﻣﺳﺎء.

سفارة جمهورية مصر العربية
مكتـــــب دفـــــــاع برليــــــــه

إعـــــــــــــالن رقم ()2
بشأن اللجنة القضائية العسكرية المقرر حضورها بمكتب دفاع برلين خالل المدة من .3122/4/32-3
أوالً :تقرر أن تقوم اللجنة بتسوية المواقف التجنيدية للحاالت اآلتية:
 -2المواطنون دون سن  41عام ويستحقون التأجيل أو اإلعفاء ( عدا الحاالت الطبية لضرورة عرضها على
القومسيون الطبى المختص ) مع إرسال المستندات الالزمة مسبقا ً بالبريد اإللكترونى لفحصها وتحديد إمكانية
التسوية من عدمه أثناء وجود اللجنة.
 -3من تجاوز سن الثالثين ولم يقم بتسوية الموقف التجنيدى .
ثانياً :المستندات المطلوبة:
 -2إثبات الشخصية المتوفر (بطاقة رقم قومى  ,شهادة ميالد  ,جواز سفر ,نموذج  7جند ,صورة ايصال التحويل
لمن سبق له تحويل الغرامة المقررة).
 -3شهادات الميالد ألقارب الدرجة األولى باإلضافة للقيد العائلى وكشف العائلة (لمن يستحق اإلعفاء أو التأجيل).
 -4إثبات الدراسة للدارسين بالخارج من مقر الدراسة معتمد من المكتب الثقافى المصري.
ثالثاً :المخطط الزمنى:
 -2من تاريخ اإلعالن وحتى يوم الثالثاء  :3122/4/7تلقى الطلبات واألوراق على البريد اإللكترونى
 edabonn@mod.gov.egوعلى كل مواطن إقتراح الموعد األنسب له للحضور أمام اللجنة .
 -3الفترة من  : 3122/4/7-2إيداع الغرامات المالية بالحساب المرسل بالبريد اإللكترونى لمن يستدعى موقفة
اإليداع أو إستكمال الغرامة السابق دفعها (سيتم تحديد قيمة الغرامة وإسلوب الدفع لكل حالة على حده).
 -4الفترة من  : 3122/4/7-2تأكيد موعد الحضور أمام اللجنة لجميع المواطنين حيث يجب اإللتزام بالموعد
المحدد لكل مواطن تسهيالً لإلجراءات .
 -5من 3122/4/32-3إنعقاد اللجنة بمقر مكتب الدفاع ببرلين .
 3122/4/22-21-27 -6تسليم شهادات المواقف التجنيدية (المجموعة األولى) للمواطنين (فى أقرب قنصليه
مصرية لمحل اإلقامة).
 3122/4/41-37 -7تسليم شهادات المواقف التجنيدية (المجموعة الثانية) للمواطنين (فى أقرب قنصليه
مصرية لمحل اإلقامة).
------------------------- ------------------------------------------------------------- حال وجود أى استفسارات يتم اإلتصال على الرقم ( )+5341212313735أثناء أيام العمل الرسمية منالساعة العاشرة صباحا ً وحتى الساعة الثالثة عصراً  ,ومن الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء.
 يجب إحضار أصل الوثائق المقدمة أثناء الحضور فى الموعد المحدد أمام اللجنة القضائية العسكرية. -برجاء اإللتزام بالتوقيت المحدد لكل مواطن للعرض على اللجنة والذى سيتم تأكيده مسبقا بالبريد اإللكترونى.

