دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

مقررۀ بورس های تحصیالت عالی نظامی در خارج از کشور

تاریخ نشر )۵۲( :میزان سال  ۶۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۶۵۱۳( :

حکم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ بورس های تحصیالت عالی نظامی در خارج از
کشور
شماره)۵۱۶۲( :
تاریخ۶۹۳۱/۱/۶۲ :
مادۀ اول:
مقررۀ بورس های تحصیالت عالی نظامی در خارج از کشوور را کود در سۀ وم شومار  )۳۲مورر  ۱۲۳۱/۱۱/۳۲کابینوم
سمهوری ا المی افغان تان بد داخل  )۲فصل و  )۳۲ماد تصویب گردید ا ت ،منظور می دارم.
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مادۀ دوم:

این حکم همرا با مصوبم کابینم سمهوری ا المی افغان تان و متن مقررۀ متذکر در سریدۀ ر می نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ بورس های تحصیالت عالی نظامی در خارج از
کشور
شماره)۵۹( :
مؤرخ۶۹۳۲/۶۶/۵۱ :
مقررۀ بورس های تحصویالت عوالی نظوامی در خوارج از کشوور در سۀ وم مورر  ۱۲۳۱/۱۱/۳۲کابینوم سمهووری ا والمی
افغان تان بد داخل  )۲فصل و  )۳۲ماد تصویب گردید.
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دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
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ماده
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مادۀ بیستم:

انفاذ۸..........................................................................................

مقررۀ بورس های تحصیالت عالی نظامی در خارج از کشور
فصل اول
احکام عمومی
هدف وضع
مادۀ اول:
این مقرر بد منظور تحقق اهداف ذیل وضع گردید ا ت:
 -۱ارتقای طح دانش و ک ب تسارب و مهارت های م ۀکی متعۀمین و محصۀین نظامی ،اف ران ،بریدمالن و اتنمنان.
 -۳آشنائی با تخنیک و مهارت های نظامی ایر کشور ها و ا تفادۀ مرثر آن در عرصد های مربوط.
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 -۲ت ۀط و آگاهی از تحوالت و انکشافات رشتد های مختۀوف عۀووم نظوامی و ا وتفادۀ مورثر از اصوول و تسوارب ۀبوول شودۀ
بین المۀۀی سهت ارتقای ظرفیت م ۀکی.

 -۴تنظیم امور مربوط بد بورس ها و ادامم تعۀیم و تحصیل متعۀمین ،محصۀین ،اف ران ،بریدمالن و اتنمنان.
 -۱سۀوگیری از ترک دورۀ تحصیل.
 -۶تأمین روابط با مر
اصطالحات
مادۀ دوم:

ات تحصیۀی نظامی ایر کشورها.

اصطالحات آتی در این مقرر مفاهیم ذیل را افاد می نماید:
 -۱بورس :دور های تعۀیمی ،تحصیۀی ،آموزشی ،تحقیقی و ایر انواع پروگرام های نظری و عمۀی ا ت کد زمینم ک ب
آن در خارج از کشور برای متعۀمین و محصۀین نظامی ،اف ران ،بریدمالن و اتنمنان مهیا می گردد.
 -۳کالرشپ :بورس دراز مدتی ا ت کد بد موسب آن زمینم ک ب تحصیالت عالی ،غرض اخذ دیپۀوم لی انس و یا باالتر
از آن در یکی از پوهنتون ها یا مر

ات عۀمی -تحقیقی کشورهای خارسی مهیا می گردد.
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 -۲فیۀوشپ :بورس کوتا مودتی ا وت کود بود موسوب آن زمینوم ک وب معۀوموات و تسوارب عۀموی در رشوتد هوای مختۀوف کود
شامل پروگرام های مشاهدوی ،تاژ ،کورس های تربیوی و ایر انواع پروگرام های نظری و عمۀوی در خوارج از کشوور
مهیا می گردد.
 -۴محصوول بور ووید :متعۀمووین و محصووۀین نظووامی ،اف ووران ،بریوودمالن ،و وواتنمنانی انوود کوود سهووت ا ووتفاد از بووورس هووای
مندرج این مقرر بد خارج کشور اعزام می گردند.
 -۱ضامن :شخصی ا ت کد از بازگشت محصل بور ید بد کشور و ایفای تعهدات وی ضمانت می نماید.
 -۶مصارف بورس :شامل مصارف یومید ،کراید رفت و برگشت ،معاش ماهوار ،مدد معاش و بیمم صحی می باشد.
 -۷سبران خ ار  :مصارف بورس ا ت کد در صورت عدم برگشت از محصل بور ید یا ضامن اخذ می گردد.
 -۸مدد معاش :مبۀغی ا ت کد برای متعۀمین و محصۀینی کد معاش ماهوار ندارند از طرف وزارت های دفاع مۀی و اموور
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داخۀد و ریا ت عمومی امنیت مۀی و ایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیالت نظامی ،بر عالو امتیوازاتی کود از طورف
مرسع بورس دهند در نظر گرفتد شد  ،پرداختد می شود.
ساحۀ تطبیق
مادۀ سوم:

احکام این مقرر در مورد متعۀمین و محصۀین نظامی ،اف ران ،بریدمالن و اتنمنان وزارت های دفاع مۀی و اموور داخۀود
و ریا ت عمومی امنیت مۀی و ایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیالت نظامی ۀابل تطبیق می باشد.
پرداخت مصارف بورسیه ها
مادۀ چهارم:

 )۱مصارف بور ید ها بد یکی از اشکال ذیل پرداخت می گردد:
 -۱پرداخت تمام مصارف بورس محصل بور ید یا یک ۀ مت عمدۀ آن از طرف کشور تمویل کنند یوا مر

وم خوارسی و

یا بین المۀۀی.
 -۳پرداخت تمام مصارف بورس محصل بور ید یا یک ۀ مت عمدۀ آن از طرف دولت افغان تان.
 )۳تصمیم در مورد ایر حاالت ا تثنائی تو ط یک کمی یون با صالحیت در داخل ادارۀ مربوط ،اتخاذ می گردد.
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فصل دوم
طرز استفادۀ بورس ،حقوق و مکلفیت های محصل بورسیه و ضامن
شرایط استفاده کنندۀ بورس
مادۀ پنجم:
متعۀمووین و محصووۀین نظووامی ،اف ووران ،بریوودمالن و وواتنمنان بوود ا وواس لیاۀووت و شای ووتای بووانظر داشووت مهیارهووا و شوورایط
مرسع بورس دهند از بور ید های مندرج این مقرر ا تفاد نمود می توانند.
حق اولویت بورسیه ها
ماده ششم:
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 )۱وزارت های دفاع مۀی ،امور داخۀد و ریا ت عمومی امنیت مۀی مکۀف اند ،حین توزیع بور ید های تحصویالت عوالی
نظامی در خارج کشور بد اف ران ،بریدمالن و اتنمنان کد در خطووط مقودم سبهود اسورای وظیفود موی نماینود ،حوق اولویوت
بدهند.

 )۳ادارات مندرج فقر  )۱این ماد مکۀف اند ،برای محصۀین بور ید هوا ود موا ۀبول ازخوتم دور تحصویل مطوابق رشوتد
های تحصیۀی مربوط ب ت های معین را تشخیص و بد تقرر مسدد آنها اۀدام نمایند.

 ) ۲ترفعیات رتبوی و تثبیت حقوق م ۀکی مربوط بد دور تحصیل محصول بور وید در خوالل مودت یکموا از تواری تقورر
مسدد صورت می گیرد.
مزد و سایر حقوق
ماده هفتم:

متعۀمین ومحصۀین نظامی ،اف ران ،بریودمالن و تحصویالت و کوورس هوای م وۀکی نظوامی بود خوارج از کشوور اعوزام موی
گردند ،در سریان تحصیل م تحق معاش با اسزای آن الی ختم دورۀ معینم تحصیل شناختد می شوند.
مکلفیت های محصل شامل بورسیه
مادۀ هشتم:
محصل بور ید حین اۀامت در مرسع بورس دهند مکۀف بد رعایت نکات ذیل می باشد:
 -۱احترام بد ارزش های مندرج ۀانون ا ا ی و ایر ا ناد تقنینی کشور مربوط.
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 -۳رعایت ۀوانین ومقررات مرسع بورس دهند و مر

م تعۀیمی و تحصۀی مربوط.

 -۲توسم سدی بد تحصیل و رعایت تعهد نامد حین ا تفاد از بورس.
تعهد محصل بورسیه
مادۀ نهم:
 )۱متعۀمین و محصۀین نظامی ،اف ران ،بریدمالن و اتنمنانی کد غرض تحصیل یا آموزش بد خارج از کشور اعزام می
گردند ،مکۀف اند ،ۀبل از فر تعهد نامم را در مورد باز گشت بد کشور مطابق ضمیمم شمار  )۱این مقرر خاند پوری و
بد ادارۀ مربوط ت ۀیم نمایند.
 )۳متعۀمین و محصۀین نظامی ،اف ران ،بریدمالن و اتنمنان مکۀف اند ،بعد از ختم تعۀیم یا تحصیل دوبار بد کشوور بواز
گشت نمایند و تسارب خود را در اختیار ادارۀ معرفی کنند ۀرار دهند.
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 )۲هرگا محصل بور ید خود راند تعۀیم یا تحصیل را ترک نماید ،مصارف فر و تحصویل از طورف مراسوع ذیصوال
تثبیت و از محصل بور ید یا ضامن وی اخذ می گردد.
معرفی ضامن
مادۀ دهم:

 ) ۱محصل بور ید کد بد خارج از کشور غرض تحصیل اعوزام موی شوود ،مکۀوف ا وت شخصوی را کود من ووب بور حوال
نظامی) باشد بحیث ضامن معرفی نمود و مطابق ضمیمم شمار  )۳این مقرر از بازگشت دوبوارۀ او بود کشوور ضومانت
نماید.

 ) ۳ضامن در حالت صحت عقل ،بدون سبر و اکرا و اعمال هر نووع نفووذ دیاوران بود رضوا و رغبوت خوویش حاضور بود
اسرای ضمانت باشد.

 )۲ضامن از اعضای فامیل و یا ا ۀارب نزدیک محصل بور ید کد هویت و آدرس دۀیق آن از طورف ادارات ذیوربط تائیود
شد باشد ،تعیین می شود.
 ) ۴ضامن تعهد نماید کد توان پرداخت مصارف بور ید را در صورت تورک تحصویل یوا فورار محصول بور وید ،دارا موی
باشد.
 )۱هر گا محصل بور ید توان پرداخت تضمین مالی را داشتد باشد ،ضمانت بالمال وی ترسیح داد می شود.
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چگونگی خانه پری ضمانت خط
مادۀ یازدهم:
 )۱ضمانت خط ضمیمم شمار  )۲این مقورر بود کتابوت ضوامن و یوا شخصوی کود موورد اعتمواد وی ا وت خانود پوری موی
گردد.
 )۳هر گا ضامن اف ر باشود ،مودیریت پیژنود ادارۀ مربووط مکۀوف ا وت ،بور حوالی ضوامن را بوا حضوور فزیکوی و حقیقوی
ضامن در ضمانت خط تائید و تصدیق نماید.
 )۲مرسع ترتیب دهندۀ ضمانت خط مکۀف ا ت ،ضامن را از عواۀب ضمانت آگا

اختد کد هرگا نتواند شخصوی را کود

ضمانت می نماید احضار کند ،مکۀف بد پرداخت مصارف بورس بد دولت می باشد.
 )۴ضامن صرف یک محصل بور ید را ضمانت کرد می تواند ،تا زمانی کد وی بد کشور بازگشت ننماید ،حق ضمانت

AC
KU

شخص دیاری را ندارد.

مکلفیت ضامن در قبال پرداخت جبران خساره
مادۀ دوازدهم:

ضامن محصل بور ید در حاالت ذیل مکۀف بد پرداخت خ ار می باشد:

 -۱در صورتی کد محصل بور ید بعد از ختم تحصیل بد کشور بازگشت ننماید.

 -۳در صورتی کد محصل بور وید در سریوان تحصویل از کشوور میزبوان و یوا کشوور دیاور تقاضوای پناهنودگی نموود و در
همان کشور باۀی بماند.

 -۲در صورتی کد محصل بور ید تحصیل را ترک و در کشور میزبان در یک محل نوا معۀووم خوود را پنهوان و بود کشوور
بازگشت ننماید یا بد وظیفم خویش حاضر ناردد.
حاالت عدم پرداخت جبران خساره
مادۀ سیزدهم:
 )۱ضامن محصل بور ید در حاالت ذیل مکۀف بد پرداخت سبران خ ار نمی باشد:
 -۱در صووورتی کوود محصوول بور ووید بنووابر مریضووی نتوانوود بوود تحصوویل در خووارج از کشووور اداموود دهوود و از سانووب مر
تحصیۀی مربوط معذور شناختد شود و بد کشور بازگشت نماید.
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ووم

 -۳در صورتی کد محصل بور وید در امتحوان مر

وم تحصویۀی ناکوام و بواالثر آن اخوراج شود و دوبوار بود وظیفوم اصوۀی

حاضر گردد.
 -۲در صووورتی کوود محصوول بور ووید بوود ووبب ارتکوواب تخۀووف از کشووور میزبووان اخووراج و از ادامووم تحصوویل محووروم شووود،
مشروط بر اینکد بد وظیفم اصۀی حاضر گردد.
 -۴در صورتی کد محصل بور ید در سریان فر یا تحصیل فرار نماید و ضامن مرفق بد دریافت و احضوار وی گوردد یوا
تو ط مراسع امنیتی در داخل یا خارج از کشور گرفتار و بد مراسع عدلی ت ۀیم گردید باشد.
 -۱در صورتی کد محصل بور ید بعد از ترک تحصیل ،خود بد وظیفم اصۀی حاضر گردد.
 -۶در صورتی کد محصل بور ید بد اسازۀ کشور میزبان طور رخصتی بد کشوور بازگشوت نموود اموا بنوا بور عوذر مرسود
نتواند بد تحصیل در خارج از کشور ادامد دهد و بد ادارۀ مربوط غرض انسام خدمت حاضر گردد.

نمی باشند.
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 )۳ضامن و محصل بور ید در حاالت مندرج اسزای  ۲ ،۳ ،۱و )۶فقرۀ  )۱این ماد مکۀف بد پرداخت سبوران خ وار

اخذ مصارف از محصل بورسیه
مادۀ چهاردهم:

هر گا تمویل کنندۀ مصارف بور ید ،دولت افغان تان ،کشور یا مر

م خوارسی یوا بوین المۀۀوی باشود ،در صوورت تورک یوا

فرار محصل بور ید ،مسموع مصارف بور ید از وی اخذ و بد ح اب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
مراجع اخذ خسارۀ وارده
مادۀ پانزدهم:

وزارت های دفاع مۀی و امور داخۀد و ریا ت عمومی امنیت مۀی و ایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیالت نظامی بعد
از دریافت اطالع از ترک تحصیل یا فرار محصل بور ید مکۀف اند ،خ ارۀ وارد را مطابق احکام ایون مقورر از ضوامن
اخذ نمایند.
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نحوۀ حصول خسارۀ وارده از نزد ضامن
مادۀ شانزدهم:
 )۱هر گا ضامن توان مالی داشتد باشد ،سبران خ ار را طور یکبارگی بد ح اب واردات دولت تحویل بانک نماید.
 )۳هر گا ضامن توان مالی نداشوتد باشود ،سبوران خ وار بعود از موافقوم ادارات مربووط وزارت هوای دفواع مۀوی و اموور
داخۀد و ریا ت عمومی امنیت مۀی و ایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیالت نظامی) بد اۀ اط مواهوار اخوذ موی گوردد،
مشروط بر اینکد از دوازد ما بیشتر نباشد.
 )۲هر گا ضامن مندرج فقرۀ  )۳این ماد اف ر باشود ،سبوران خ وار بعود از موافقوم ادارات مربووط وزارت هوای دفواع
مۀووی و امووور داخۀوود و ریا ووت عمووومی امنیووت مۀووی و ووایر وزارت هووا و ادارات دارای تشووکیالت نظووامی) بوود اۀ وواط طووور
ماهوار از معاش ضامن بد صورت عادالند وضع و بد ح اب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
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فصل سوم

احکام متفرقه

مسئولیت وزارت امور خارجه
مادۀ هفدهم:

 )۱ا ووناد تعۀیمووی و تحصوویۀی محصووۀین بور ووید هموورا بووا ووایر ا ووناد مووورد ضوورورت بوود مرسووع بووورس دهنوود از طریووق
وزارت امور خارسد ار ال می گردد.

 )۳وزارت امور خارسد برای محصۀین بور ید ،پا پورت صادر و در ۀ مت اخذ ویزۀ آنها اۀدام می نماید.

 ) ۲نمایندگی های یا ی سمهوری ا المی افغان تان مکۀف اند ،برای محصۀین بور ید دو وید هوای سداگانود را ترتیوب و
معۀوموات مربووط را در آن درج و در خووتم هور م وتر گووزارش آنهوا را از طریووق وزارت اموور خارسود بوود مراسوع ذیووربط
ار ال نمایند.
 )۴نمایندگی های یا ی سمهوری ا المی افغان تان مکۀف اند ،بد شکایات محصۀین بور ید ر یدگی نمایند.
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مدد معاش
مادۀ هجدهم:
 )۱متعۀمین و محصۀین بور ید های تحصیالت عالی نظامی در خارج از کشور م تحق مدد معاش می باشند کد از طرف
وزارت های دفاع مۀی و اموور داخۀود و ریا وت عموومی امنیوت مۀوی و وایر وزارت هوا و ادارات دارای تشوکیالت نظوامی
مربوط پرداختد می شود.
 )۳اندازۀ مدد معاش مندرج فقرۀ  )۱این ماد بعد از موافقت کتبی وزارت مالید در طرزالعمل هوای مربووط وزارت هوای
دفاع مۀی و امور داخۀد و ریا ت عمومی امنیت مۀی و ایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیالت نظامی تعیین می گردد.
 )۲وزارت مالید مکۀف ا وت ،مودد معواش منودرج فقورۀ  )۳ایون مواد را در صوورت موسودیوت امکانوات موالی در بودسوم
االنم وزارت ها و ادارات مربوط منعکس نماید.

مادۀ نزدهم:
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طرزالعمل

وزارت های دفاع مۀی و امور داخۀد ،ریا ت عمومی امنیت مۀی و ایر وزارت ها و ادارات دارای تشوکیالت نظوامی موی
توانند ایر امور مربوط بد اعطای بورس ها و شرایط ا تفاد کنندگان را در طرزالعمل سداگاند تنظیم نمایند.
انفاذ
مادۀ بیستم:

این مقرر از تاری نشر در سریدۀ ر می نافذ می گردد.
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ضمیمه شماره ()۶
فورم معلوماتی محصل بورسیه
ا م ________ ولد _______ تخۀص ___________ رتبد __________ نمبر تیۀفون ___________
نمبر راس تر ادار _____________ نمبر تذکر _____________ شمار ______________
صفحد _______ سۀد _________ وظیفم فعۀی __________ وظیفم ۀبۀی _______________
مۀیت _________ م ۀک __________ کونت اصۀی ۀرید __________ ول والی ____________
والیت ___________ کونت فعۀی محل زی ت _____________ ناحید _____________
والیت ________ درسم تحصیالت مۀکی __________ نظامی _________ ال فراغت _______ چند
فیصد بد ل انهای خارسی بۀدیت دارید ______________________ فر بد خارج کشور:
ر می _______________________ غیر ر می__________________________ :
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اۀارب نزدیک در ادار  ____________ :شمارۀ موبایل _____________ :از تاری تقرر الی اکنون
در کدام پ ت ها اسرای وظیفد نمود اید__________________

ابقد سرمی دارید یا خیر؟ _____________________ تاری ترتیب فورم / /

۱۲

مطابق  ۳۲ / /میالدی در اخیر تعهد می پارم کد بعد از ختم دورۀ تحصیل دوبار بد کشور بواز گشوت نموود و بواالی
وظیفم خویش حاضر می گردم.

با احترام

امضاء و یا شصت محصل بورسیه

نظریات آمریت کشف و ا تخبارات مرسع مربوطد:

امضاء و مهر آمریت کشف مربوطد
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فوتوی ضامن

ضمیمه شماره ()۵

فوتوی محصل بور ید

فورم تضمین خط
ا م ______ ولد ______ تخۀص ________ رتبد _________ نمبر تیۀفون ________ نمبر راس تر ادار
_______ نمبر تذکر شمار _______ صفحد _______ سۀد _______ وظیفد فعۀی _______ وظیفد ۀبۀی
__________ مۀیت _________ م ۀک ____________ کونت اصۀی ۀرید _________________
ول والی ________ والیت _________ کونت فعۀی محل زی ت ___________ ناحید __________
والیت _______ درسد تحصیل مۀکی _______________ نظامی ________________
ال فراغت ___________ اینسانب کد شهرتم در فوق ذکر گردید ا ت برای ادارۀ _________________
تضمین می نمایم کد محترم _________________ ولد _____________ رتبد _______________
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م ۀک ________ مۀیت ________ کونت اصۀی ۀرید _____________ ول والی ______________
والیت _______ فعالً باشند _________ ناحید __________ والیت __________ وظیفد __________
یک شخص صادق بود و در ختم تحصیل دوبار بد کشور بازگشت می نماید در غیر آن حاضر بد پرداخت مصارف فر محصول
بور ید می باشم.

با احترام

امضاء تضمین کنند

از امضاء و بر حالی تضمین کنند _______ ولد _______ رتبد ________ وظیفد ________ تصدیق می گردد.
با احترام

مهر و امضاء ادار یا مرسع تضمین کنند

محترم تضمین کنند آیا شما بسز از همین کاندید کدام کس را کد بد خارج از کشور رفتد باشد تضمین نمود اید و خود شما بود کودام
بورس کاندید ه تید یا خیر؟ سواب مشخصا ً اراید گردد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ضمیمه شماره ()۹
فورم تضمین خط محصل بورسیه

فوتو
ولد

شوووووووهرت مکمووووووول ا م

ال تولد

ولدیت

نمبر تذکر

محصل بور ید

ا .م .ا
کونت اصۀی

کونت فعۀی
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کونت

ۀرید  /گذر

ۀرید  /گذر

ول ووووووووووووووالی  /والیت

ناحید

معۀومووات وظیفوووی وظیفد
و آدرس وظیفد

نمبووور راس وووتر

رتبد

ول ووووووووووووووالی  /والیت

ناحید

ۀطعد من وبد  /محل خدمت

درسد تحصیل

درسوود تحصوویل

نظامی

تعهود محصول بور وید :تعهود موی نموایم کود تموام ۀووانین نافوذ کشوور و احکوام پالی وی تعۀویم و تربیوم نظوامی بوین المۀۀووی) را
رعایووت ،اگوور در سریووان تحصوویل سهووت رخصووتی بوود کشووور بازگشووت نمووودم دوبووار بوود کشووور بووورس دهنوود غوورض اداموود
تحصیل حاضر می گردم .هم چنان در ختم تحصیل غرض ادامم وظیفود بود کشوور بازگشوت موی نموایم ،هور گوا خوالف ایون
تعهد نامد عمل نمودم مکۀف بد سبران خ ارۀ تمام مصارف بورس می باشم.
امضاء محصل بور ید
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ولد

شوووووووهرت مکمووووووول ا م

ال تولد

ولدیت

نمبر تذکر

تضمین کنند

ا .م .ا
کونت اصۀی

کونت

نمبووور راس وووتر

ۀرید  /گذر

کونت فعۀی
ۀرید  /گذر

ول ووووووووووووووالی  /والیت
ناحید

معۀومووات وظیفوووی وظیفد

ول ووووووووووووووالی  /والیت
ناحید

ۀطعد من وبد  /محل خدمت

رتبد

و آدرس وظیفد

درسد تحصیل

درسوود تحصوویل
نظامی

اینسانب کد شهرتم در فوق ذکر گردیود تضومین موی نموایم کود محصول بور ویم منودرج فورمود هوذا تحصویالت خوویش را بوا

AC
KU

کموال صووداۀت و ایمووان داری در کشووور میزبوان بوود اختتووام ر ووانید در خوتم تحصوویل دوبووار غوورض اداموم وظیفوود بوود کشووور
بازگشت می نماید در صورت فرار ،غیابت و یا عدم بازگشت آن بد کشورش آنرا احضار می نموایم در غیور آن حاضور بود
پرداخت مصارف تحصیل آن می باشم.

با احترام

امضاء تضمین کنند

امضاء و بر حالی تضمین کنند
امضاء و مهر ادارۀ مربوطد

) وظیفد

) ولد
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) تصدیق می گردد.

