بسم اهلل الرمحن الرحيم
فيما يلي شروط و أحكام التعاون مع موقع إحتاد الطلبة السعوديني فيما يتعلق بالتوسط بني املوقع و اللذي سيكون الطرف األول يف هذا العقد و بني الراغبني يف
التعاون كوسطاء مع املوقع و سيشار اىل الطرف الثاني بالوسيط يف هذا العقد
الشروط و األحكام:
 - 1حيرص الوسيط على متثيل املوقع مبا ال يضر مصاحله أو اىل مسعته بأي شكل كان
 - 2يقتصر دور الوكيل على التعريف خبدمات املوقع و امليزات الليت سيحل عليها الطلبة و بناء على هذا يتحصل الوسيط على النسبة املتفق عليها من خالل هذا
العقد
 - 3مينع منعا باتا التوسط لدى الراغبني يف احلصول على قبول دراسي بهدف اهلجرة أو العمل ,و أي طالب أو طالبة يتضح أن هذه رغبتم من خالل القبول فسيتم
إلغاء القبول ,و إلغاء العقد مع الوكيل ملا سيحصل من الضرر لسمعة املوقع من جراء هذه املمارسات
 - 4يشرتط املوقع على املوقع أن يقوم بتعبئة إستمارة التسجيل متضمنة معلومات القبول املطلوبة ,باإلضافة اىل إسم الطالب و إسم الوكيل حفظا حلقوق الوكيل و
منعا ألي خالفات مستقبلية باإلضافة اىل تسجيل طلب القبول يف منتدى إحتاد الطلبة السعوديني من خالل أقسام القبول و التسجيل لكي يساهم هذا يف املزيد من
الدعاية و اإلنتشار للموقع
 - 5حيق للموقع إلغاء العقد بدون سابق إنذار يف حال إتضح خمالفة الوكيل لشرط أو أكثر ,و يف حال كانت املخالفة حدثت بصورة عفوية فحينها يكفي توجيه لفت
نظر للوكيل لضمان عدم تكرار املخالفة
 - 6يلزم الوكيل إرسال صورة واضحة من جواز سفر الطالب أو الطالبة مع إستمارة التسجيل ,و يتحمل الوكيل مسؤولية أي تأخري يف إرسال الوثائق للموقع ,أو يف
حال كانت الوثائق غري واضحة
نسبة الوكيل املادية
 - 1يلتزم املوقع بتسليم الوكيل ماقيمته:
يف حال برنامج اللغة املكثف ( 25ساعة يف األسبوع)
ا  1000 -ريال سعودي أو  270دوالر أمريكي يف حال كان القبول ملدة  3أشهر
ب  2000 -ريال سعودي أو  550دوالر أمريكي يف حال كان القبول ملدة  6أشهر
ج  3000 -ريال سعودي أو  800دوالر أمريكي يف حال كان القبول ملدة  9أشهر
د  4000 -ريال سعودي أو  1050دوالر أمريكي يف حال كان القبول ملدة سنة
يف حال برنامج اللغة الغري مكثف أي أقل من  25ساعة يف األسبوع)
يتم صرف  %50من النسب املذكورة يف رقم  1من نسبة الوكيل املادية
 - 2ال يتم تسليم نسبة الوكيل حتى يتم تسلم العمولة من معهد الدراسة ,و ال يشرتط دفع الطالب أو الطالبة للرسوم أن يقوم املوقع بدفع العمولة ,و لكن يقيد
صرف نسبة الوكيل بصرف العمولة من املعهد
تعترب شروط و أحكام هذا العقد سارية املفعول من حلظة توقيع العقد من قبل الطرفني ,و يف حال عمل أي تعديالت أو إضافة أو حذف يف بنود هذا العقد ,يتم
إخطار الوكيل بهذه التغيريات و يتم توقيع عقد جديد بني املوقع و الوكيل
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