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وزارة التعليم
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إ

نموذج رقم ( )73

عقد رقم (

/

رمز النموذج  :و.ط.ع.ن15 -01.

)

عقد اتفاق تقديم خدمات تربوية وتعليمية بين كل من

الطرف األول :مدارس صفوة الطليعة األهلية بالطائف
الطرف الثاني االسم ...................................:السجل المدني:

تعليمات مهمة :
 -1جيب توقيع مجيع الصفحات من ويل أمر الطالب حتت كلمة صفحة أو جبانبها  ،خبالف التوقيعات املطلوبة لكل بند أو ملحق .
 -2على موظف القبول والتسجيل التأكد من صحة أرقام االتصاالت وصحة أرقام السجل املدين للطالب وويل أمره .
 -3جيب حترير( سند األمر) مببلغ الرسوم الدراسية كاملة حىت لو مت تسديد الرسوم كاملة عند التسجيل من أجل األعوام القادمة ،وحيفظ
يف ملف العقود ابلشؤون املالية ،ويتلف ابنتقال الطالب من املدرسة ،مع التأكد من سداد مجيع املستحقات الدراسية كاملة.
 -4على موظف القبول والتسجيل التوقيع على مجيع أوراق العقد والتأكد من صحة البياانت
 -5حرر هذا العقد من نسختني  ،ومت تسليم ويل األمر نسخة من العقد بيده بتاريخ / :

/

 14هـ

التوقيع ابالستالم :
عزيزي ويل أمر الطالب أنمل منكم قراءة العقد جيدا ،وفهمه  ،ومعرفة بنوده ومالحقه
صفحة ()6-1
و .ط .ع .ن 15-01.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نظام الجودة بمدارس صفوة الطليعة األهلية بالطائف المتفق مع الدليل اإلجرائي اإلصدار الثالث  -نماذج عملية (القبول والتسجيل)

ثانوي  7408383الرقم الموحد 920000990
هاتف ابتدائي ومتوسط 7482020
فاكس  7487717ص ب  1022ــ الرمز 21944
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لنظام الجودة
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اسم النموذج :عقد قبول طالب

إ

رمز النموذج  :و.ط.ع.ن15 -01.

عقد تسجيل طالب مبدارس صفوة الطليعة األهلية وآلية سداد الرسوم الدراسية

أوالا (االتفاقية )
الطرف األول :مدارس صفوة الطليعة األهلية بالطائف ويمثلها الشؤون المالية .
الطرف الثاني :ولي أمر الطالب ......................................................................................../
بالمرحلة  /االبتدائية المتوسطة الثانوية نظام الدراسة(خاص باالبتدائية)  /عام تحفيظ دولي
بالصف /

األول

الثاني

الثالث

الربع

الخامس

السادس

بحمد هللا وتوفيقه تم االتفاق بين الطرفين على اآلتي :
تقوم مدارس صففففففففوة الطليعة األهلية بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للطالب المذكور أعاله حسفففففففب أنظمة
وزارة التعليم ووفق المناهج المعمول بها في المملكة العربية السفففففففعودية أو المقرة من قبل وزارة التعليم في
النظام الدولي مقابل الرسوم الدراسية المتفق عليها في الملحق ( ب ).

ثانيا ا ( أهمية المالحق )
أقر الطرفان بأهمية المالحق المرفقة بالعقد وعددها ( ) 3مالحق وأنها جزء أساسي في العقد

ثالثا ( مدة العقد )
يبدأ سريان هذا العقد من العام الدراسي

/14

14هـ  ،ويستمر طالما الطالب بالمدرسة ،مع إقرار

الطرف الثاني بالموافقة على الرسففوم الدراسففية لمعوام التالية المصففادق عليها من وزارة التعليم ،وحسففب قرار
إدارة ال شؤون المالية بالمدارس  ،وفي حال عدم موافقة الطرف الثاني على ر سوم العام الدراسي  ،فإنه في هذه
الحالة يحق للطرف الثاني التقدم بطلب كتابي يطلب بموجبه إنهاء العقد ،وعدم تسففففجيل ولده في العام الدراسففففي
التالي  ،ويحق ألي الطرفين إنهاء العقد كتابيا بمدة ال تقل عن شهرين ( 60يو اما ) قبل بداية العام الدراسي .مع
التأكد من سداد جميع المستحقات المالية .

رابعاا :التعهد بااللتزام بالئحة السلوك والمواظبة
االلتزام م بعدم مخالفة ابني لالئحة السفففلوك و المواظبة المعتمدة من وزارة التعليم ،و تحمل جميع ما ورد
فيها من األحكام .
صفحة ()6-2
توقيع موظف القبول والتسجيل :

توقيع ولي أمر الطالب :

و .ط .ع .ن 15-01.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل الجودة إصدار ( 1440/02/02 ، ) 5 . 0هـ
نظام الجودة بمدارس صفوة الطليعة األهلية بالطائف المتفق مع الدليل اإلجرائي اإلصدار الثالث  -نماذج عملية (القبول والتسجيل)

ثانوي  7408383الرقم الموحد 920000990
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نموذج رقم ( )73

خامسا ا ( :حاالت إنهاء العقد )
يتم إنهاء العقد بين الطرفين والتوقف عن تقديم الخدمة التربوية والتعليمية للطرف الثاني في الحاالت التالية :
طلب ولي أمر الطالب ذلك بخطاب رسمي أو خطاب نقل قبل بداية العام الدراسي  ،شريطة سداد
-1
المستحقات المالية إن وجدت .
مخالفة الطالب ألنظمة المدارس المنصوص عليها في (رابعاا) من بنود العقد .
-2
حصول مخالفة من ولي األمر أو ابنه بما يخالف األنظمة التربوية أو القانونية .
-3
في حالة تأخر ولي األمر عن سداد رسوم فصل دراسي كامل  ،وبما يخالف ما أقر به في البند
-4
سا ) من هذا العقد ،والملحق (ب) .
(ساد ا

سادسا( :إقرار ولي األمر )

أقر أنا ولي أمر الطالب  ....................................................بصفتي كفيالا غارما ا ضامناا  ،بقراءة

جميع بنود هذا العقد و ملحقاته ،و بالتزامي بسداد جميع الرسوم المتفق عليها في الوقت المحدد لسدادها وفق
الملحق (ب) دون مماطلة أو تسويف  ،وأنه في حال تخلفي عن سداد الرسوم المستحقة فإنه يحق للطرف األول
(مدارس صفوة الطليعة)  ،اتـــــخاذ اإلجـــراءات الالزمــــة ورفع بيانــــاتي المــــــالية لـــشركة ســــــــــــــــمة
( الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية) وحجز شهادة ولدي وتقرير درجاته ،واالمتناع عن نقل بياناته الورقية
وااللكترونية حتى سداد كامل الرسوم  ،كما يعد هذا اإلقرار موافقة مني على ذلك وال يجوز لي االعتراض لدى أي

جهة كانت بهذا الخصوص ،وهللا خير الشاهدين.

الطرف األول
مدارس صفوة الطليعة األهلية (الشؤون المالية )
يمثلها االسم:
التوقيع :
14هـ
التاريخ / / :

الطرف الثاني
االسم :
التوقيع:
التاريخ/ / :

14هـ
صفحة ()6-3

و .ط .ع .ن 15-01.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل الجودة إصدار ( 1440/02/02 ، ) 5 . 0هـ
نظام الجودة بمدارس صفوة الطليعة األهلية بالطائف المتفق مع الدليل اإلجرائي اإلصدار الثالث  -نماذج عملية (القبول والتسجيل)
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نموذج رقم ( )73

البيانات والمعلومات ووسائل االتصال ملحق ( أ)
المرحلة
تاريخ الميالد

اسم الطالب
الجنسية
السجل المدني للطالب
اسم ولي األمر

/

/

الصف
مكان الميالد

رقم السجل المدني

الجوال ()2

الجوال ( + )1الواتس أب

بيانات العمل

طبيعة العمل
هاتف العمل
عنوان المنزل الحي :
اسم الشارع
رقم المنزل
اسم أحد األقارب يمكن االتصال به عند الضرورة
صلة القرابة
()1االسم
صلة القرابة
()2االسم

عنوان العمل
فاكس العمل
بجوار
جوال
جوال

وأتعهد أن أرقام االتصاال بعالي صاحيحة وتح مساووليتي ،كما أتعهد بأن في حالة تغيير أرقام االتصاال المدونة في البيانا

الساابقة

أن أقوم بتزويد المدرسااة بها خطيًا ،وفي حالة عدم قيامي بتزويد المدرسااة باألرقام الجديدة تكون المدرسااة مير مساائولة عن أ شااي
يحدث للطالب ال قدر هللا .ويحق للمدرسااة التأكد من صااحة أرقام االتصاااال  ،وفي حالة عدم صااحتها ،فيحق للمدرسااة إلغا تسااجيل
الطالب من المدرسة وبدون ابدا األسباب ،كما أقر الطرفان باعتماد الرسائل الن صية والواتس كوسائل تبليغ بينهما فيما يخص أمور
الطالب التربوية والمالية

مسؤول القبول والتسجيل
االسم :
التوقيع :
/
/
التاريخ :

 14هـ

توقيع ولي األمر على صحة البيانات
االسم :
التوقيع :
 14هـ
/ /
التاريخ :

مت االتصال على جوال ويل أمر الطالب

صفحة ()6-4
و .ط .ع .ن 15-01.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل الجودة إصدار ( 1440/02/02 ، ) 5 . 0هـ
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة الطائف
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إ
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امللحق رقم ( ب)

آلية تسديد الرسوم مبدارس صفوة الطليعة األهلية للعام الدراسي 1439/1438هـ
جدول الرسوم الدراسية
المرحلة االبتدائية

الصفوف

العام و التحفيظ

10000

الرسوم

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

12000

16000

رسوم النقل المدرسي ( خاص بالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة و يضاف للرسوم الدراسية)

تنبيهات :
-1
-2
-3
-4
-5

طريقة النقل

ذهاب فقط

عودة فقط

ذهاب وعودة

الرسوم

2500

2500

4000

يتم دفع الرسوم كاملة قبل بداية الفصل الدراسي  ،مع إضافة  %5قيمة مضافة مع كل سند قبض على رسوم الدراسة
والنقل .
عند نقل الطالب من المدرسففة يلتزم ولي أمر الطالب بدفع رسففوم الفصففل الدراسففي الجديد كاملة إذا تأخر أسففبوع عن
بداية الفصل .
عند نقل الطالب من المدرسة في بداية العام جديد يقوم ولي أمر الطالب بدفع رسوم التسجيل و قدرها ( )500خمسمائة
لاير إذا لم يتم نقله قبل الدراسة بأسبوعين .
في حالة اشتراك ابني بمواصالت المدرسة وحجز مكان له في باص المدرسة ألتزم بأن يكون جاهزا ا في الموعد المحدد
لوصول الباص  ،وإذا تكرر تأخره لمدة خمسة أيام فأكثر متصلة أو منفصلة أقوم بتوصيله وال يحق لي المطالبة برسوم
النقل لهذا الفصل الدراسي.
في حال سفففدادي رسفففوم المدرسفففة عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق وسفففيط  ،فإنني أقر في هذه الحالة بموافقتي
على البيانات الواردة في سند القبض والتزامي باستالمه خالل  48ساعة من السداد  ،وفي حال عدم االستالم فإنني أقر
بموافقتي على البيانات المالية الواردة فيه مع عدم أحقيتي في االعتراض بعد ذلك .

اطلعت أنا ولي أمر الطالب .............................. /الصف ................./بالمرحلة ........................./
على آلية التسديد وهذا إقرار مني بذلك  ،وقد علمت أن هذه الرسوم تخص العام الدراسي الحالي فقط  ،مع
إقراري بالموافقة على رسوم األعوام التالية حسب قرار إدارة الشؤون المالية بالمدارس المعتمد على موافقة
وزارة التعليم ،إال إذا تقدم الطرف الثاني كتابيا ا بطلب إلغاء العقد  .وهللا خير الشاهدين ،،،،
المبلغ المتفق عليه

رقما

كتابة

رسوم الدراسة
رسوم النقل
المجموع

تحديد طريقة النقل
 ذهاب فقط (من البيت إلى المدرسة)
 عودة فقط (من المدرسة إلى البيت)
 ذهاب وعودة

االسم................................................... /التوقيع ...............اجلوال........................./

مت التأكد من توقيع ولي أمر الطالب  /موظف القبول والتسجيل االسم ............................/التوقيع ........................ /
التوقيع باعتماد الرسوم (خاص بمدير الشؤون المالية) :

صفحة ()6-5
و .ط .ع .ن 15-01.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل الجودة إصدار ( 1440/02/02 ، ) 5 . 0هـ
نظام الجودة بمدارس صفوة الطليعة األهلية بالطائف المتفق مع الدليل اإلجرائي اإلصدار الثالث  -نماذج عملية (القبول والتسجيل)

ثانوي  7408383الرقم الموحد 920000990
هاتف ابتدائي ومتوسط 7482020
فاكس  7487717ص ب  1022ــ الرمز 21944

المدرسة معتمدة
لنظام الجودة
اآليزو 9001

بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة الطائف
مكتب التعليم بشرق الطائف
مدارس صفوة الطليعة األهلية

نموذج رقم ( )73

اسم النموذج :عقد قبول طالب

إ

رمز النموذج  :و.ط.ع.ن15 -01.

ملحق (ج)

سند ألمــر

مبحافظة الطائف مبلغ :

حرر يف :

أتعهد بأن أدفع مبوجب هذا السند ألمر /مدارس صفوة الطليعة األهلية سجل جتاري

رقم()4032025495

املبلغ املوضح أعاله وقدره /
يف تاريخ االستحقاق :

وذلك قيمة  /الرسوم الدراسية .
اسم احملرر( املدين):
سجل مدني :

العنوان  :احلي /
جبوار /

توقيعه :

حلامل هذه الورقة حق الرجوع بدون مصروفات أو احتجاج

صفحة ()6-6
و .ط .ع .ن 15-01.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل الجودة إصدار ( 1440/02/02 ، ) 5 . 0هـ
نظام الجودة بمدارس صفوة الطليعة األهلية بالطائف المتفق مع الدليل اإلجرائي اإلصدار الثالث  -نماذج عملية (القبول والتسجيل)

ثانوي  7408383الرقم الموحد 920000990
هاتف ابتدائي ومتوسط 7482020
فاكس  7487717ص ب  1022ــ الرمز 21944

المدرسة معتمدة
لنظام الجودة
اآليزو 9001

