
  

 

 )3(استمارة رقم 

ي والمتوسط" لقسم  2022 – 2021للعام الدراسي العقــــــد المــــــالي 
 "االبتدائئ

على رقم جوالھ المدون العقد سنوي یحق للمدرسة عدم تجدیده بأخطار ولي االمر عن طریق عنوانھ المسجل أو برسالة نصیة 
 أو ایمیلھ الخاص.   لدى المدرسة

ابرم ھذا العقد بین ولي أمر الطالب والمدرسة على أن تقوم المدرسة بتعلیمأبنھ أو أبنتھ لدینا لعام دراسي كامل وتكون ألیة 
 .التعلیم حسب تعلیمات الوزارة سواء كان التعلیم عن بعد (أون الین) , او بحضور الطالب للمدرسة

 ویكون تقییم الطالب على حسب تعلیمات الوزارة و باأللیة التي یتم تحدیدھا.

 : ھذا العقد بین كال من 

 )الطرف االولى ( مدارس نوابع الریاض العالمیة  -1
 ) الثانيالطرف ( ولى امر الطالب المذكور ادناه  -2

 ...................................................... .................................  / أُقر أنا الموقع ادناه السید 

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

م كاملة  و ذلك لمدة عـام دراسـي واحد عند فتح  2022/  2021التزامي الكامل بتسدید كافة الرسوم الدراسیة للعام الدراسي 
 :  باب التسجیل و في حال عـدم تمكني من السداد فـإني ألتزم بتسدید الرسوم الدراسیة على النحو التالي

 : م  2021/  2022 الرسوم الدراسیة المقررة للعام الدراسي. 1

 الرسـوم المرحلة الدراسیة
Gr.1-3 12500 لایر 
Gr.4-8  13000 لایر 

 

قیمة الضریبة المضافة على حسب ما یتم اضافة وبدون ضریبة القیمة المضافة  الموضحة بالجدولالرسوم الدراسیة  •
 تقرره الدولة.

أو اى ضریبة اخرى سیتم  السعودیینفي حالة تم فرض قرار من الدولة بشان تطبیق ضریبة القیمة المضافة على  •
 تطبیقھا من بدایة القرار .

 . في حال دفع الرسوم الدراسیة كاملة %10ویتم خصم  2021/ 8/ 5 یتم سداد المبلغ بالكامل قبل •
 : و الثاني على النحو التالي  لدراسي االولایل یحسب الفصل جي حالة السحب بین الفصلین أو التسف 
 : كالتالي   الولاحسب الفصل الدراسي ی 

ي  الفصل الدرا�ي األول المرحلة
 الفصل الدرا�ي الثائف

Gr.1-3  7000  5500 لایر 
Gr.4-8 7500  5500 لایر 

 

قبل الرسوم الدراسیة المقررة لكل مرحلة تشمل رسوم حجز المقعد واألقساط  وفي حال السحب یُسترجع مبلغ حجز المقعد  •
لایر حیث ان المدرسة ترفض قبول الطالب بسبب حجز  500یتم خصم  ,م5/8/2021، و بعد تاریخ  م5/8/2021تاریخ 

 المقعد البنائكم .



  

 تسجیل الطالب اال بعد تسلیم الملف كامل من ولي االمر وسداد الرسـوم. ال یعتمد •

 : ولمن یرغب في تقسیط الرسوم سوف تكون على النحو التالي .  -2
ن   لجميع طالب المدرسة الجدد والحاليني

 المبلغ 
 حجز المقعد

 24/5/2021من تاریخ  
 5/8/2021حتى تاریخ 

 
 االولقسط الفصل الدراسي 

 
 

 قسط الفصل الدراسي الثاني
 

 القسط االول
5/8/2021 

 القسط الثاني
1/11/2021 1/ 1/ 2022 

 
1/3/2022 

 

Gr.1-3 12500 1000 3500 2500 3000 2500 

Gr. 4-8 
13000 1000 4000 2500 3000 2500 

 

 
كما موضح  االول بالكامل القسط  بعد ذلك یتم دفع رسوم  م 5/8/2021 وحىت  24/05/2021حجز المقعد من تاریخ  •

 . بالجدول باألعلى 
  . 5/8/2021باالضافة لرسوم حجز المقعد لمن سجل بعد تاریخ  االول القسط  یتم دفع رسوم •
ل  یدخل الطالب الصف في الفصل الدراسي الثاني  قب الطالب للصف قبل سداد رسوم القسط االول بالكامل ، وال ال یدخل •

 . 1/1/2022قسط سداد 
بل الطالب الصف عند سداده رسوم حجز المقعد فقط ،  ال یدخل م،  5/8/2021حتى  م 24/5/2021سداد رسوم حجز المقعد من  •

 . كما موضح بالجدول   رسوم القسط األولیلزم علیھ لدخول الصف سداد 

 ) : األقساط ( الرسوم الدراسیة . 3
سة و في حالة التأخر أو االمتناع و عدم دفع األقساط في المواعید المحددة و التي التزمت بھا فإنني أُقر بموافقتي على أنھ إلدارة المدر •

والیحق للطالب المشاركة في , لملفات لحین تسدید الرسوم المتأخرةالحق الكامل في عدم تسلیم نتائج االختبارات أو الشھادات أو ا
ولھا مطلق الحق في اتخاذ كافة االجراءات االداریة والقانونیة , انشطة المدرسة من رحالت او مسابقات اوأي نشاط تقوم بھ المدرسة

 . یة و المدنیة التي تراھا مناسبة لتحصیل األقساط بما یضمن للمدرسة استیفاء كافة حقوقھا الشرع
 یتم رفع الخصومات الممنوحھ لولي األمر في حالة عدم االلتزام بالسداد في المواعید المقررة. •
 الخصم المستحق لولي االمر یخصم من القسط األخیر. •
الفترة التي لم فال یخصم أي مبلغ عن ) أو الحضور بعد بدایة الدراسة ( في حالة تاخیر الطالب أو الطالبة عن بدایة الفصل الدراسي  •

 . یحضرھا و یتم دفع القسط كامال
و مایزید عن ذلك فقط في الرسوم  من األخ الثاني خصم لكل أخ إبتداءاً لایر  500لألخوات واألخوة المسجلین بالمدرسة یحتسب  •

  . الدراسیة والیخص رسوم الباص 
 : لمستحق دفعھا كالتاليفي حالة االشتراك بالحافالت المدرسیة یتم احتساب رسوم المواصالت ا.  4
 . لایر للطالب عن كل عام دراسي یتم دفعھا في بدایة التسجیل) 3500(في حالة الذھاب و العودة  •



  

�كون بتار�ــــخ   1750، القسط الثاني لایر  1750القسط األول  م15/8/2021: من یرغب في تقسیط المبلغ یكون على النحو اآلتي •
5/2/2022  . ي

 مع بدا�ة الفصل الدرا�ي الثايف
 . لایر لكل طالب عن كل عام دراسي) 2500(في حالة الذھاب أو العودة فقط  •
�كون بتار�ــــخ  1250، القسط الثاني لایر  1250القسط األول  م 15/8/2021: من یرغب في تقسیط المبلغ یكون على النحو اآلتي •

5/2/2022  . ي
 مع بدا�ة الفصل الدرا�ي الثايف

 : في حالة السحب . 5
 لایر. 500 یتم خصم م2021/ 26/8م إلى  2021/ 8/  5 تاریخ من •
 والباص .  من إجمالى الرسوم الدراسیة للعام الدراسي كامالً %   5یتم خصم  م2021/ 2/9م إلى  2021/ 8/  27 تاریخ من •
 للعام الدراسي كامالً، و ال یتم و الباص من إجمالى الرسوم الدراسیة % 10یتم خصم    م2021/ 9/9إلى   م 2021/ 9/  3 تاریخ  من •

 أو الزي المدر�ي .  الكتب المدرسیة استرجاع
ال یحق لولي األمر استرداد أي مبالغ مسددة سواء رسوم دراسیة أو حافالت مدرسیة و خالفھ مھما كانت  م2021/ 9/9بعد تاریخ  •

 . األسباب
 . الخطاب وال ینظر بحضور الطالب أو غیابةاستالم یكون السحب بخطاب رسمي للمدرسة، وینظر لتاریخ  •
في حال تم تسلیم الكتب الدراسیة من قبل المدرسة, فھنا المدرسة تعمل كوسیط بین المكتبة وولي األمر وذلك فقط للتسھیل على  •

 ولي األمر. 
 التسج�ل المبكر:( �عبأ من قبل المدرسة)

 
 :  25/6/2021حىت تار�ــــخ  2022-2021للعام الدرا�ي  ر�ال) 700خصم التسج�ل المبكر ( ق�مة •

 
 المبلغ:_______________________    التار�ــــخ:________________________ اإلدار�ة المسئولة:_______________ 

 
 :2022-2021للعام الدراسي  % )10ق�مة خصم ال�اش ( •

 اإلدار�ة المسئولة:_______________  التار�ــــخ:________________________ المبلغ:_______________________    
 
 
 

 
 / و ھذا إقرار مني بذلك     

 ................................................................. : .  اسم ولي األمر
 ..................................................................  : التاریخ 

 


