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 بما يلي  قرن ا كم اله،أعلبيانات المذكورة ر وأتعهد بصحة اأق:-  
 

سنة ومرور   25مراحل التعليم سواء داخل الكويت أو خارجها أو بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي لحين إكمالي مرحلة من  يعدم القيد بأيقر صاحب العالقة ب. 1
   الخاص.قطاع بال عمل ال علىثالث سنوات 

ه  التحاق أوفي شأنه الوظي وأ  االجتماعية حالته  و أبيانات صاحب العالقة تغيير يطرأ على  ي أ فور حدوثوجهة العمل بإخطار الهيئة صاحب العالقة  كال من  يقر  .2
    . 2001  ةنلس  391من قرار مجلس الوزراء  13للمادة   إعماال ل الدراسي وذلك أو حصوله على المؤه بالدراسة 

شعار  سيتم وقف الصرف من تاريخ انتهاء إ وأنه  العالقة، صاحب أو  عملال جهة ل يرجع في حال عدم تجديده تلقائيا لسبب  فور انتهاء مدته  شعار التسجيل د إ دي تج  .3
   . 2018لسنة  1439راء س الوزلج مار قر مع مراعاة الجديد ار إشعار التسجيل وإعادة الصرف من تاريخ إصد  التسجيل،

  الصرف أو تاريخ توافر شروط الهيئة  الشروط لدى  توفيا  س مف الصر  طلب ديم من تاريخ تقبحد أقصى ثالثة أشهر  لمدة  عيجر ر أث بصرف ة البأحقيالعلم ب قر ن . 4
 . 2018لسنة   1439إعماال لقرار مجلس الوزراء  وذلك ا   كان الحق أيهما 

  بإخطار الهيئة  التزامه امع الصرف لدى الهيئة طوال فترة  شعار التسجيلالمثبت في إ ملهمقر ع لمن خال صاحب العالقة بمزاولة المهنة  مظال بانتجهة العمتقر  .5
 ذلك. خالف  حال ثبوت  كامل المسؤوليةل  اه تحملمع طاعه عن المزاولة انقأو   عملهتغيير مقر  فور 

ما تم صرفه  واسترداد ة وصاحب العالقة اتجاه الشرك ية الالزمةاتخاذ اإلجراءات القانون لهيئةرار يحق ل قفي حالة مخالفة أو ثبوت عكس ما ورد بهذا اإل .6
 .  2000لسنة  19من قانون  14لمادة واردة بنص ابالغ دون وجه حق وطلب توقيع العقوبات الجزائية ال من مالمخالفة ب

ب عليه  را  في محرر رسمي يعاقيحة فيه يُعد تزوي تدوين لبيانات غير صح ي أستندا  رسميا  وأن م المستند  هذا  بأن  جهة العمل وصاحب العالقة  كال من يقر  . 7
                                                الكويتي. ء ون الجزامن قان  260بمقتضى نص المادة  

   العالقة: توقيع صاحب                                                         
      202/      /     التاريخ:                                                                                                                                                

 أعاله، باإلقرار منا جاء وما والمستنداتبيانات القر بصحة أ
    ك:ذل الفأتحمل المسؤولية إذا ما تبين خوقع أمامي و صاحب العالقةأن كما أقر ب

      

                                             .................................................... بالتوقيع:اسم المفوض 

  التوقيع:     
          العمل:جهة ختم       

 والد األوعالوة  عيةتماجاالة الوعالطلب صرف رة استما
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