
  

 

 (3)استمارة رقم 

 "لقسم رياض االطفال" 2021  – 2020للعام الدراسي العقــــــد المــــــالي 

االمر عن طريق عنوانه المسجل أو برسالة نصية على رقم يعتبر هذا العقد سنوي يحق للمدرسة عدم تجديده بأخطار ولي 

 أو ايميله الخاص.   المدون لدى المدرسةه جوال

 : هذا العقد بين كال من 

 (الطرف االولى ) مدارس نوابع الرياض العالمية  -1
 ( الثانيالطرف ) ولى امر الطالب المذكور ادناه  -2

 ............................................................................ ........... / أُقر أنا الموقع ادناه السيد 

 .................................................  بالصف.........................................................................................         . / ولي أمر الطالب              

أبنه أو أبنته لدينا لعام دراسي كامل وتكون ألية  ابرم هذا العقد بين ولي أمر الطالب والمدرسة على أن تقوم المدرسة بتعليم

 التعليم حسب تعليمات الوزارة سواء كان التعليم عن بعد )أون الين( , او بحضور الطالب للمدرسة.

 ويكون تقييم الطالب على حسب تعليمات الوزارة و باأللية التي يتم تحديدها.

م كاملة  و ذلك لمدة عـام دراسـي واحد عند فتح  2021/  2020التزامي الكامل بتسديد كافة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 

 :  دراسية على النحو التاليباب التسجيل و في حال عـدم تمكني من السداد فـإني ألتزم بتسديد الرسوم ال
 : م  2020/   2021الدراسي الرسوم الدراسية المقررة للعام . 1

 الرسـوم المرحلة الدراسية

Pre KG 10000 لاير 

KG 1 10200 لاير 

KG 2 10500 لاير 
 

  الرسوم الدراسية الموضحة بالجدول بدون ضريبة القيمة المضافة ويتم اضافة الضريبة على حسب ما
 الدولة. تقرره

  في حالة تم فرض أي قرار من الدولة بشان تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو اى ضريبة اخرى سيتم
 تطبيقها من بداية القرار .

 لاير في حال دفع الرسوم الدراسية كاملة 500م ويتم خصم 2020 / 8/ 4 يتم سداد المبلغ بالكامل قبل . 

 : و الثاني على النحو التالي  جيل يحسب الفصل الدراسي االولالتسفي حالة السحب بين الفصلين أو            

 الفصل التاني الفصل االول المرحلة

Pre KG 5500  4500 لاير 

KG 1 5700  4500 لاير 

KG 2 6000  4500 لاير 

 



  

  بل قالرسوم الدراسية المقررة لكل مرحلة تشمل رسوم حجز المقعد واألقساط  وفي حال السحب يُسترجع مبلغ حجز المقعد

لاير حيث ان المدرسة ترفض قبول الطالب بسبب حجز  500يتم خصم  م  5/8/2020، و بعد تاريخ  5/8/2020تاريخ 

 المقعد البنائكم .

  تسليم الملف كامل من ولي االمر وسداد الرسـوم.ال يعتمد تسجيل الطالب اال بعد 

 : ولمن يرغب في تقسيط الرسوم سوف تكون على النحو التالي .  -2

 :" لطالب المدرسة الحاليين" مراحل التمهيدي ورياض االطفال 

 المبلغ 

 حجز المقعد

 01/06/2020من تاريخ  

 5/8/2020حتى تاريخ 

 

 االولقسط ال

5/8/2020 

 

 القسط الثاني

1/11/2020 

 قسط الفصل الدراسي الثاني
 

1 /1 /2021 1/3/2021 
 

Pre-KG 
10000 1000 2000 2500 2500 2000 

KG 1 
10200 1000 2200 2500 2500 2000 

KG 2 
10500 1000 2500 2500 2500 2000 

 

 :" لطالب المدرسة الجدد" مراحل التمهيدي ورياض االطفال  

 المبلغ 
 المقعد حجز

 2020/ 06/ 01  تاريخ من
 2020/ 8/ 5 تاريخ حتى

 االول قسطال

5 /8 /2020 
 القسط الثاني

1 /11 /2020 

 قسط الفصل الدراسي الثاني
 

1 /1 /2021 
 

1/3/2021 
 

Pre-KG 10000 1500 2000 2000 2500 2000 

KG 1 10200 1500 2200 2000 2500 2000 

KG 2 10500 1500 2500 2000 2500 2000 

  كما موضح بالجدول  االول بالكامل القسط  بعد ذلك يتم دفع رسوم  م 2020/ 8/ 5 حتى 2020/ 6/ 1حجز المقعد من تاريخ

 . باألعلى 

 ليدخل الطالب الصف في الفصل الدراسي الثاني  قب الطالب للصف قبل سداد رسوم القسط االول بالكامل ، وال ال يدخل  

 . 1/1/2021قسط سداد 
 كما  يلزم عليه لدخول الصف سداد رسوم القسط األولبل الطالب الصف عند سداده رسوم حجز المقعد فقط ،  ال يدخل

 . بالجدول   موضح



  

 ( : األقساط ) الرسوم الدراسية . 3

 ة إلدارة المدرس بها فإنني أُقر بموافقتي على أن و في حالة التأخر أو االمتناع و عدم دفع األقساط في المواعيد المحددة و التي التزمت

واليحق للطالب المشاركة في , الحق الكامل في عدم تسليم نتائج االختبارات أو الشهادات أو الملفات لحين تسديد الرسوم المتأخرة

ولها مطلق الحق في اتخاذ كافة االجراءات االدارية والقانونية , انشطة المدرسة من رحالت او مسابقات اوأي نشاط تقوم به المدرسة

قات مع تحملي لكافة التكاليف والنف لتي تراها مناسبة لتحصيل األقساط بما يضمن للمدرسة استيفاء كافة حقوقها الشرعية و المدنيةا

 .  المترتية على عدم قيامي بالسداد في المواعيد المحددة والتي إلتزمت بها

  في المواعيد المقررة.يتم رفع الخصومات الممنوحه لولي األمر في حالة عدم االلتزام بالسداد 

 .الخصم المستحق لولي االمر يخصم من القسط األخير 

  فال يخصم أي مبلغ عن الفترة التي لم ( أو الحضور بعد بداية الدراسة ) في حالة تاخير الطالب أو الطالبة عن بداية الفصل الدراسي

 . يحضرها و يتم دفع القسط كامال

 للطفل الثالث و مايزيد عن ذلك فقط في الرسوم  %10للطفل الثاني و  %5تسب نسبة خصم لألخوات واألخوة المسجلين بالمدرسة يح

  . الدراسية واليخص رسوم الباص 

 : في حالة االشتراك بالحافالت المدرسية يتم احتساب رسوم المواصالت المستحق دفعها كالتالي.  4

  يتم دفعها في بداية التسجيللاير للطالب عن كل عام دراسي ( 3500)في حالة الذهاب و العودة . 

 لاير تدفع في  1750، القسط الثاني لاير  1750القسط األول  م 2020/ 9/ 15: من يرغب في تقسيط المبلغ يكون على النحو اآلتي

 م2021/ 2/ 5 بداية الفصل الدراسي الثاني  

  لاير لكل طالب عن كل عام دراسي( 2500)في حالة الذهاب أو العودة فقط . 

 تدفع في  لاير 1250، القسط الثاني لاير  1250القسط األول  م2020/ 9/ 15: ي تقسيط المبلغ يكون على النحو اآلتيمن يرغب ف

 م2021/ 2/ 5 بداية الفصل الدراسي الثاني

 : في حالة السحب . 5

 لاير. 500 يتم خصم م2020/ 8/ 31م إلى  2020/ 8/  5 تاريخ من 

 والباص  من إجمالى الرسوم الدراسية للعام الدراسي كامالا   % 5يتم خصم  م2020/ 9/ 7م إلى  2020/ 9/  1 تاريخ من . 

 للعام الدراسي كامالا، و ال يتم و الباص من إجمالى الرسوم الدراسية  %10يتم خصم    م2020/ 9/ 13إلى   م 2020/ 9/  8 تاريخ  من

 .  أو الزي المدرسي الكتب المدرسية استرجاع

  ال يحق لولي األمر استرداد أي مبالغ مسددة سواء رسوم دراسية أو حافالت مدرسية و خالفه مهما  م2020/ 9/ 13بعد تاريخ

 . كانت األسباب

  الخطاب وال ينظر بحضور الطالب أو غيابةاستالم يكون السحب بخطاب رسمي للمدرسة، وينظر لتاريخ . 
 / و هذا إقرار مني بذلك                                                                                   

 ....................................................................... : . االسم 
 ............ ............................................................  : التوقيع 
 ........................................................................  : التاريخ 




