مدارس رشوق اململكة العاملية
Shorouq Al Mamlakah International School

اتفاقية تسجيل طالب لعام (2021/2020م)
اسم الطالب/الطالبة (رباعي)(:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) رقم هوية الطالب/الطالبة(:ـــــــــــــــــــــ)
بعون هللا وتوفيقه تم في يوم ــــــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــ/ـــــــ 1441/هـ  ،الموافق ــــــــ/ــــــــ2020/م في مدينة الطائف االتفاق بين كالً من:
 -1السيد/السيدة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ـــــــــــــــــــــــــ) الجنسية ،هوية رقم( :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

وعنوانه بمدينة الطائف  ،حي :ـــــــــــــــــــــ جوال رقم:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،بريد إلكتروني :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشار إليه فيما بعد بـ ("ولي أمر الطالب") بصفته (والد  /والدة  /وصي)
 -2مــــــدار شــــــروق الممعكــــــة العالميــــــة :وعنوانهــــــا :مدينــــــة الطــــــائف  ،هــــــاتف رقــــــم )0127329191( :بريــــــد إلكترونــــــي:
 ، admission@samis.edu.saويمثعهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالتوقي ععـــــــــــــــ ـ هـــــــــــــــ ـ ا تفاقيـــــــــــــــــة ا ستا /ا ســـــــــــــــــتا ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ بصـــــــفته مســـــــتول القبـــــــول والتســـــــجيل بالمدرســـــــة .ويشـــــــار إليهـــــــا فيمـــــــا بعـــــــد بـ ـــــــ
("المدرسة")
لمـــا كـــان ولـــي أمـــر الطالـــب يراـــب فـــي تســـجيل الطالب/الطالبـــة لـــدل المدرســـة  ،وقـــد قـــام باســـتكمال إجـــراما التســـجيل مـــن ـــالل
تقديمـــه جميـــ المســـتندا المطعوبـــ ة ودفـــ الرســـوم الال مـــ ة  ،وحيـــب قبعـــ المدرســـة تســـجيل الطالـــب لـــديها فـــي الصـــف الدراســـي
( ـــــــــــــــــــــــــــ ـ)عع لـــق فقـــد إتفـــق ولـــي امـــر الطالـــب والمدرســـة وهمـــا بكامـــل ا هعيـــة المعتبـــرة شـــرعا ً ون امـــا ً ععـــ أن هـــ
االتفاقية مع مة لعطرفين و عع لق جرل التوقي باالضافة ال ما يعي:
أوالً /التمهيد:
يعتبر التمهيد أعاله وكافة المرفقات الموضحة في البند (خامساً) جزء ال يتجزأ من هذه اإلتفاقية تقرأ وتفسر معها.
ثانيا ً /التعريفا :
 -1الطالب :يشار الى أي طالب او طالبة تم قبوله في المدرسة.
 -2الرســــوم الدراســــية :هــــي المقابــــل المــــادي الســــنوي لقيــــام المدرســــة بتنفيــــذ التزاماتهــــا والتــــي تتماــــل فــــي تقــــديم الخــــدمات التع يميــــة
ل طالـــب لمــــدم عــــام دراســـي واحــــد حســــب توجيهــــات وزارم التع ـــيم و وفقـــا ً ل مــــنهي الدراســــي المطبـــا بالمدرســــة (المــــنهي االمريكــــي).
الرسوم الدراسية ال تشمل ضريبة القيمة المضافة.
 -3الت فيض الممنوح :هو التخفيض ع ى الرسوم الدراسية المقدم من المدرسة ل طالب حسب سياسة التخفيض السنوية.
 -4طـــرق الســـداد :يـــتم ســـداد الرســـوم الدراســـية حســـب اختيـــار ولـــي أمـــر الطالـــب بـــدفعها كام ـــة أو ع ـــى قســـطين (قســـط ن ـــ
االول و قسط ن

العـــام

العام الااني) مع مراعام التخفيض الممنوح لكل طريقة.

 -5الكتـــب الدراســـية :تشـــمل كتـــب المـــنهي االمريكـــي و تخضـــع لرســـوم اضـــافية .بامكـــانكم شـــراء الكتـــب المدرســـية مـــن المدرســـة بســـعر
مخفض او من اي جهة خارجية (توفر لكم المدرسة قائمة باسماء الكتب) .أما كتب الهوية الوطنية فتوزع مجانا.
 -6العام الدراسي :يتكون العام الدراسي من امانية أشهر تقريبا حسب ما تنص ع يه أنظمة وزارم التع يم لكل عام دراسي.
 -7دليل سياسا المدرسة :هو الدليل الذي يوضح حقوق وواجبات الطالب وأولياء أمور الطالب والمدرسة.
 -8ن ــــام المدرســــة االلكترونــــي :أي نظــــام الكترونــــي مطبــــا بالمدرســــة يخــــص الطــــالب و اوليــــاء امــــورهم يــــتم تزويــــد الطالــــب و ولــــي
امــــره امكانيــــة الــــ دخول اليــــه يعتبــــر وســــي ة توا ــــل رســــمية بــــين المدرســــة و اوليــــاء االمــــور لت قــــي االشــــعارات و االخطــــارات
االكاديمية و المالية.
توقيع ولي أمر الطالب...........................................:
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ثالثا ً /الرسوم الدراسية
التزم ولي أمر الطالب بدفع الرسوم الدراسية ل عام الدراسي حسب طريقة السداد المختارم من قب ه باالضافة الى رسوم الكتب المدرسية.
ال يحا لولي أمر الطالب تأخير سداد أي قسط من األقساط المشار اليها في الفقرم (االاا )5/وتعتبر هذه األقساط مستحقة الدفع وواجبة األداء عند
موعد استحقاقها .يحا ل مدرسة الغاء التخفيض في حال تأخير سداد االقساط.
أي تخفيض يتم منحه ل طالب ع ى الرسوم الدراسية في حال االقساط فيتم احتسابه ع ى القسط االخير.
الرسوم الدراسية الموضحة في البند (االاا ً )5/من هذه اإلتفاقية غير قاب ة ل نقل أو التحويل من طالب آلخر.

.1
.2
.3
.4

 .5الرسوم الدراسية:
القسم
قسم الروضه و التمهيدي
روضه  1ى
حت روضه 3
االبتدان
قسم
ي
الصف  1ى
حت الصف 6
قسم المتوسط
الصف  7ى
حت الصف 9
قسم الثانوي
الصف  10ى
خت الصف 12
•
•
•

النصف االول

الثان
النصف ي

اجمال الرسوم الدراسية*
ي

رسوم الكتب الدراسية*

6,500

6,500

13,000

600

7,000

7,000

14,000

1,200

8,250

8,250

16,500

1,650

8,750

8,750

17,500

1,990

ت فيض عع كتب صف (روضه /1روضه  /2الصف الثاني و الثالب ابتدائي)
الرسوم الدراسية اير شامعة قيمة الضريبة المضافة (( )%15المواطنون مدعومين من الدولة)
رسوم الكتب شامعة قيمة الضريبة المضافة ()%15

 .6تخفيض الرسوم الدراسية:
أ.

طريقة سداد الرسوم الدراسية :يتم تقديم تخفيض حسب طريقة سداد الرسوم أدناه.
طريقة سداد الرسوم

كامل العام (دفعة واحدة)

نصف العام (دفعتان)

نسبة الخصم

()% 10

()% 4

موعد السداد

عند التسجيل

رسوم النصف االول عند التسجيل
الثان قبل تاري خ  2020/12/31م
رسوم النصف
ي

ب .تخفيض العائ ة :يتح ل كل اخ/اخت مسجل بالمدرسة خ م (.)%3
ت .تخفيض خاص :طالب المدرسة المستمرون الذين لم يشم هم خ م عام  2019/2020م و الخاص بفايروس كورونا.
رابعا ً /سياسة االنسحاب و طعب استرداد الرسوم الدراسية:
 .1يجــــب أن يقــــدم ط ــــب اإلنســــحاب و ط ــــب اســــترداد الرســــوم الدراســــية بشــــكل كتــــابي باســــتخدام نمــــوذة المدرســــة مــــع
ضـــرورم احتفـــاظ ولـــي أمـــر الطالـــب ب ـــورم لط ـــب االنســـحاب موضـــح فيهـــا اســـتالم المدرســـة بـــالتوقيع والخـــتم الرســـمي
بحيـــي ســـيتم دراســـة الط ـــب والـــرد خـــالل ( )3االاـــة أيـــام عمـــل وان أي ط ـــب انســـحاب ال يـــتم التقـــدم بـــه بالشـــكل الموضـــح
في هذه الفقرم فيعد كأن لم يكن.
 .2فـــي حـــال تغيـــب الطالـــب عـــن المدرســـة تحـــت أي ســـبب مـــن األســـباب وبغـــض النظـــر عـــن مـــدم ذلـــ الغيـــاب فـــال يحـــا
لـــولي أمـــر الطالـــب المطالبـــة برســـترداد أو اســـتقطاع أي مبـــالر مـــن قيمـــة الرســـوم الدراســـية المشـــار اليهـــا فـــي البنـــد (االاـــا ً).
حيـــي لـــ ن يـــتم اعتبـــار االنقطـــاع انســـحاب مـــن المدرســـة و تكـــون الرســـوم مســـتحقه حتـــى تـــاري ط ـــب االنســـحاب المـــذكور
في الفقره ( )1من البند (رابعا) وفقا ل توضيح بالفترات في الفقرم ( )3من البند (رابعا)
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 .3في حال انسحاب الطالب بالطريقه الموضحه بالفقرم ( )1من البند (رابعا) سيتم تطبيا السياسة التالية:
تاري تقديم االنسحاب
خالل أول اسبوعين من
الدراسة.
بعد انتهاء اول اسبوعين
بالدراسة و حتى نهاية
العام االول
ن
خالل ن

-

العام الااني

دفع الرسوم الدراسية كام ة
-

استرداد  %100من الرسوم الدراسية المدفوعة

-

استرداد  %50من الرسوم الدراسية المدفوعة

-

غير مستردم

دفع الرسوم الدراسية ن
-

استرداد  %100من الرسوم الدراسية المدفوعة
-

-

العام

غير مستردم

يجب دفع رسوم ن

العام الااني و تعتبر غير مستردم.

مرفا التقويم المدرسي .قابل ل تعديل الحقا.

امســـا /مرفقــــا ا تفاقيـــة :هــــذه اإلتفاقيــــة وكافـــة مرفقاتهــــا تشـــكل االتفــــاق الكامــــل بـــين المدرســــة و ولــــي أمـــر الطالــــب وتنح ــــر
مرفقات هذه اإلتفاقية بالتالي:
 .1نموذة تسجيل طالب( .ل طالب المستجدين فقط)
 .2تعهد ولي أمر الطالب( .ل طالب المستجدين فقط)
سادســا /ا طــارا  :تعتبــر كافــة اإلخطــارات الموجهــة بــين الطــرفين ــحيحة ومنتجــة لكافــة ياارهــا القانونيــة اذا تــم ارســالها ع ــى البريــد
اإللكترونــي و الرســائل الن ــيه ع ــى الجــوال الخــاص بكــل طــر والموضــح فــي بدايــة هــذه اإلتفاقيــة أو مــن خــالل اســتخدام المدرســة نظــام
الكترونــي يســمح بالتوا ــل بــين المدرســة و ولــي أمــر الطالــب دون اإلخــالل بمــا ن ــت ع يــه الفقــرم ( )2مــن البنــد (رابعــا ً) بشــأن ط بــات
االنسحاب واالسترداد.

يرجــى اختيــاركم طريقــ ة دفــع الرســوم الدراســية و رغبــتكم بشــراء الكتــب المدرســية باالضــافة الــى عــدد ابنــائكم
المنضمين ل مدرسة:
طريقة سداد الرسوم الدراسية
رسوم الكتب الدراسية
عدد االبنام المسجعين بالمدرسة

دفعة واحدة
أراب شرام الكتب من المدرسة
-------

دفعتان
اراب شرام الكتب من ارج المدرسة

مسئول القبول............................................. :
التوقي .................................................... :
الختم
االتفاقية غير معمول بها دون الختم الرسمي
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