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  بما يلي : تعهدأأقر وأقر بأن البيانات المذكورة أعاله صحيحة كما-  
 

 

امـة للتعلـيم لعمراحـل التعلـيم سـواء داخـل الكويـت أو خارجهـا أو بالهي ـة امرحلـة مـ     يعدم القيد بأ .1

  . صقطاع الخالاسنة ومرور ثالث سنوات على العمل ب 25إكمالي التطبيقي لحي  

 .ة أو الحالة االجتماعية أو التعليمي وظيفيال الشأنتغيير يطرأ على  يفور حدوث أ هي ةإخطار ال .2

سـيتم ، ول مـلقائيا لسبب يرجع لجهـة العت وفي حال عدم التجديد  فور انتهاء مدته  شعار التسجيلتجديد إ .3

 م أحكـا مراعاة  مع   التجديدوإعادة الصرف م  تاريخ    التسجيل،شعار  وقف الصرف م  تاريخ انتهاء إ

 . 2018لسنة  1439راء ار مجلس الوزقر

 ال   ر  طل   ديم م  ت ت  اري  تق   بح  د أق   ى ثالث  ة أر  هر ع  ي  جلرر ااألث   صرف  ببأحقيتي  ي  بعلمأقر   .4

 . 2018لسنة  1439قرار مجلس الوزراء حكام إعماال ألالهي ة  دىل الشروطمستوفيا 

القانونيـة الالزمـة   اتاتخـا  اإلجـراء  لهي ـةفي حالة مخالفة أو ثبوت عكس ما ورد بهذا اإلقرار يحـ  ل .5

لمـادة واردة بـنص اواسترداد ما تم صرفه م  مبالغ دون وجه ح  وطلب توقيع العقوبات الجزائية الـ

  في شأن دعم العمالة الوطنية . 2000نة لس 19م  قانون  14

 يوأن أ ةرس  مي تمس  تنداتع  د  العمـل ةهـي لجقبلـم  ات المقدمة المستند هذا المستند و  أقر بعلمي بأن .6

 260ب عليه بمقتضى نص المادة  رسمي يعاق  يُعد تزويرا  في محرر  اتدوي  لبيانات غير صحيحة فيه

                                         .الكويتي ءم  قانون الجزا
            

  ة:القالع توقيع صاح  
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 العم   ر  ء ا     ن   باأل اء     م    سأ

 متزوج  يعمل حاليا  الحالة ال حية 
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 والد األوعالوة  ماعيةجتاالعالوة لار  طل  صرة استما
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