الشروط والقوانين
بعون هللا وتوفيقه تم االتفاق بين كل من مركز العيسري املسجل في األمانة العامة للسجل التجاري تحت الرقم ( )7540381واملشار إليه
فيما بعد بالطرف األول
وأنا العميل املقر على الشروط أدناه واملشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.
وإذ يقر الطرفان بأهليتهما املعتبرة شرعا للتعاقد فقد اتفقا على اآلتي- :
أوال:
تعتبر ديباجة هذا العقد جزءا من أجزائه.
ثانيا:
يقوم الطرف األول بتقديم برامج تعليمية تحت مسمى مدرسة النسرين الخاصة للطرف الثاني على حساب الطرف الثاني اعتبارا من
شهر سبتمبر 0000/م يوميا من األحد إلى الخميس ملدة 8ساعات ونصف بما فيها االستراحة.
ثالثا:
يتوقف البرنامج التعليمي في أيام اإلجازات الرسمية واإلجازات املدرسية وعند حدوث أي طارئ خارج عن إدارة املدرسة ،كما يتوقف
التعليم في إجازة منتصف العام.
رابعا:
يقر الطرف الثاني أنه على علم باألوضاع الصحية ملوكله ،وأنه ليس من ذوي االحتياجات الخاصة ،وليس مصابا بالتوحد أو فرط الحركة
أو نحوهما من املتالزمات أو االضطرابات ،وفي حالة تبين أن الطفل مصاب بما ذكر فيحق للطرف األول التوقف عن تعليمه مع مطالبة
الطرف الثاني بنصف رسوم التعليم
خامسا:
ال يمكن للطرفين فسخ هذا العقد بعد توقيعه إال في الظروف االستثنائية الضرورية ويعود تقديرها للطرف األول.
سادسا:
يلتزم الطرف الثاني بدفع الرسوم كاملة وذلك عن التعليم والخدمات األخرى املختارة في هذا العقد وذلك على النحو اآلتي:
-7يجب دفع مبلغ قدره 700ريال إضافة إلى رسوم التثبيت -80رياال عماني عند التسجيل( ،رسوم التثبيت) هو غير قابل لالسترداد.
 -0يجب دفع ما يساوي  % ٠٣من الرسوم اإلجمالية قبل تاريخ 0000- 70-7م.
 -4يجب دفع ما يساوي  %٠٣من الرسوم اإلجمالية قبل تاريخ  0007-7-78م.
 -3يجب دفع ما يساوي  %٠٣٣من الرسوم اإلجمالية قبل تاريخ  0007- 4-7م.

مع األخذ باالعتبار أن آخر دفعة مالية يجب أن تسدد قبل  7مارس  0007م  ،وفي حال لم يلتزم الطرف الثاني بالدفع في الوقت املحدد
حسب الورقة املرفقة ،فإنه يحق للطرف األول استخدام الطرق القانونية لتحصيل املبلغ والتوقف عن تقديم الخدمة موضع هذا التعاقد.
سابعا:
 -7توفر مدرسة النسرين من باقات النقل التي بإمكانك اختيارها حسب التكلفة املعلنة ،وفي حال أن مكان السكن يبعد مسافة تزيد عن
 30كم فإن الطرف األول ال يتعهد بتوفير خدمة النقل.
 -0في حال أن العبقري يسكن في مسار وعر فإنه يحق للطرف األول املطالبة برسوم إضافية.
 -4في حال سكن العبقري في مسار بعيد عن املسار املعتاد مع قلة عدد العباقرة في نفس املسار (أقل عن  8عباقرة) فإنه يحق للطرف
األول االعتذار عن تقديم خدمة النقل أو املطالبة برسوم إضافية نظير تقديم الخدمة.
ثامنا:
إن اختيار الطرف الثاني للخدمات ال يلزم الطرف األول توفيرها ما لم يتم دفع املبلغ الخاص بالخدمة ،ويحق للطرف األول االعتذار عن
تقديم أي خدمة معلنة مع إبداء األسباب املوضحة لالمتناع.
تاسعا:
في حال تغيير مسمى املدرسة أو اختصاصها أو إلغائها بفعل قانون حكومي فإن نوع التدريب سيتم تغييره بما يتواكب مع التغيير الطارئ،
أو برجع الرسوم املستحقة للطرف الثاني عن املدة املتبقية فقط.
وهللا ولي التوفيق

