عقد تسجيل طالب/ـة

رقم العقد (

)

إنه يف يوم  ....................وتاريخ ........................-..........-.......... /
مت االتفاق بني كلٍ من :
الطرف األول :مدارس الفيصلية األهلية جبدة ويشار إليه (املدارس) السجل التجاري ( )4030144348وميثلها األستاذ /سليم عبدالغين املهنا
الطرف الثاني :السيد/ة ............................................ :اجلنسية .............................رقم اهلوية  ............................................يشار إليه (ولي األمر)
وسيلة االتصال واإلشعارات :جوال ( )...................................بريد الكرتوني ( )..............................................................................................
على رغبة الطرف الثاني (ولي األمر) بتسجيل الطالب/ــة  ......................................................../للدراسة مبدارس الطرف األول بالشروط التالية:
بيانات الطالب:
اسم الطالب

اجلنسية

املسؤول عن الطالب

اجلوال

املرحلة الدراسية

الصف

احلالة الصحية

مستجد ( ) منقول ( ) املدرسة املنقول منها ..............................................

بيانات ولي االمر:
اسم ولي االمر

صلته بالطالب/ــة

عنوان السكن

املؤهل الدراسي

الوظيفة ولي االمر

هاتف العمل

جوال والدة الطالب/ــة

الربيد االلكرتوني

املؤهل الدراسي لألم

الوظيفة لألم

اسم قريب للطالب/ــة

جواله

أقر بصحة البيانات املدونة أعاله وأتعهد بإخطار املدارس يف حال تغري وسيلة االتصال

التوقيع ................................................................

النظام العام للمدارس "وجب التنبيه ألهميته وتطبيقه
-1التقيد باآلداب اإلسالمية والتمسك بها داخل وخارج املدرسة.
-2التقيد بالنظام الداخلي للمدارس والتعليمات اخلاصة بها.
 -3يطبق يف حق الطالب/ــة مجيع األنظمة املقررة من وزارة التعليم.
-4التقيد بسياسة القبول والتسجيل باملدارس.
-5ارتكاب الطالب /ــة أي من املخالفات الرمسية أو اإلخالل بالنظام العام للمدارس فمن حق املدارس اختاذ ما تراه مناسبا لذلك وفق األنظمة الرمسية.

-6يف حالة تدني مستوى الطالب/ــة دراسيا يلتزم ولي األمر بالتعاون مع إدارة املدارس يف برامج الرعاية املعدة.
-7يف حالة عدم حتسن مستوى الطالب /ــة حيق للمدرسة االعتذار عن استمرار الطالب /ــة يف املدرسة.
 -8ارتداء الزي املدرسي املقرر من املدرسة.
-9املواظبة على احلضور وعدم الغياب إال بإذن أو بعذر أو تقرير طيب.
-10تعويض املدرسة عن أي إتالف يتم من قبل الطالب /ــة ألصول املدرسة أو أدوات زمالئه.
-11عدم ممانعة ولي األمر من تصوير الفعاليات واألنشطة املشارك بها ابنه داخل املدارس وخارجها .
-12حسب احلكم الصادر من ديوان املظامل رقم/204د/أ 3/لعام 1429هـ املبلغ خبطاب رقم  679بتاريخ 1431/2/22هـ وتعميم مسو وزير
الرتبية والتعليم رقم  36420639وتاريخ 1436-2-19هـ بإيقاف منح الطالب الشهادات والوثائق الدراسية وحجزها حتى يتم دفع أي مبالغ مالية
على الطالب مع نقل الطالب إىل مدرسة حكومية.
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التوقيع بالعلم واملوافقة ................................................:

النظام املالي للتسجيل
املادة االوىل:

إن هذا النظام ميثل احلقوق والواجبات املرتتبة على الطرفني ) ولي األمر واملدرسة ( وميثل صفة تعاقد بينهما ويلتزمان بتنفيذه
ومدته عام دراسي واحد جيدد مبوافقة الطرفني ويعد بقاء ملف الطالب باملدارس موافقة من ولي األمر على استمراره للعام التالي يف نفس
املرحلة وال ميكن حجز مقعد للطالب للصف التالي ما مل يكن مسدد كامل رسوم العام السابق حسب نظام الرسوم املقررة باملادة الثانية من
هذا العقد وال يسري يف حال انتقال الطالب من مرحلة إىل أخرى ,وجيب على ولي األمر توقيع عقد جديد للمرحلة التالية قبل بدء الدراسة مبا ال
يقل عن  60يومًا لضمان حجز مقعد .

املادة الثانية :الرسوم الدراسية املعتمدة من وزارة التعليم صادر رقم  106193ت 1441/12/3/هـ :
القســــم
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يتم إضافة  %15قيمة الضريبة املضافة على الطالب غري السعودي حسب النظام املتبع .

أقر باالطالع على الرسوم الدراسية امللزم بها طيلة بقاء ابين باملرحلة احلالية مامل يتم إشعاري بتغيري الرسوم التوقيع ..............:
•

يستفيد اإلخوة من حسم مبلغ  500ريال عن الطالب الثاني والثالث وال تسري خصومات اإلخوة إال يف حالة سداد كامل رسوم العام
الدراسي خالل األسبوع األول ويف حال التأخر عن األسبوع األول تلغى خصومات اإلخوة .

آلية سحب ملف الطالب واسرتداد الرسوم :
يعترب دوام الطالب يف املدرسة باليوم األول من بدء الدراسة موافقة على استمراره بالتسجيل باملدارس للسنة اجلديدة  .وحيث أن
انسحاب الطالب بعد ذلك قد يؤدي إىل حرمان طالب آخر من القبول باملدارس فإنه يرتتب على ذلك التالي:
-

خيصم  %10من قيمة الرسوم الدراسية إذا انسحب الطالب قبل بدء الدراسة بشهر

-

خيصم  %15من قيمة الرسوم الدراسية إذا انسحب الطالب قبل بدء الدراسة بأسبوعني

-

خيصم  %50من قيمة الرسوم الدراسية إذا انسحب الطالب خالل الشهر األول من بدء الدراسة .

-

خيصم كامل رسوم الفصل الدراسي االول املعتمدة وإلغاء اخلصم إذا انسحب الطالب بعد بدء الدراسة بشهر .

-

يف حال سحب ملف الطالب بداية الفصل الثاني وقد استفاد من اخلصم يلغى اخلصم وخيصم رسوم الفصل األول باإلضافة إىل 15%
من رسوم الفصل الثاني خالل الشهر األول وال حيق للطرف الثاني السحب بعد ذلك وال حيق له االسرتداد .

-

تلغى مجيع اخلصومات يف حال رغبة ولي األمر يف سحب ملف ابنه ويتم احتساب املبلغ املطالب باسرتجاعه من أصل الرسوم الدراسية .
التوقيع بالعلم وااللتزام ..............................................:

 -عدم سداد الرسوم الدراسية أو التأخر بها يعطي احلق للطرف األول باختاذ أي إجراء قانوني للمطالبة بسداد كامل الرسوم الواردة بهذا العقد دون خصومات.

 وتعترب احملاكم الشرعية مبدينة جدة هي املختصة مكانيًا بالنظر يف النزاع الذي ينشأ بني الطرفني ال قدر اهلل أو عند أي خالف بالعقد أوتفسرياته أو عند أي مطالبات مالية بني الطرفني تنتج عن العقد.
أقر أنا ولي أمر الطالب بأن مجيع بنود العقد قد فهمتها وأتعهد والتزم مبا جاء فيها واستلمت نسخة منها وعلى ذلك أوقع.
الطرف األول
مدارس الفيصلية األهلية

الطرف الثاني

.............................................

وسائل الدفع والسداد  :السداد لدى إدارة القبول والتسجيل باملدارس بفروعها .
اإليداع أو التحويل حلساب بنك البالد  -رقم )( 614124185260008احلساب الدولي ( (SA8715000614124185260008
اإليداع أو التحويل حلساب بنك الرياض  -رقم )( 1363807489940احلساب الدولي (( SA2820000001363807489940
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