
 مدرســــة زھـــــرة الصــحراء العــــالمیة
تسجیلعــقــد   

٢٠٢١-٢٠٢٠ 
 
 

-٢٠٢٠رحب بكم للعام الجدید مدرسة زھرة الصحراء العالمیة ت   العقد وإمضائھ. على ھذا االطالعفي حال الرغبة بالتسجیل معنا الرجاء  .م٢٠٢١ـ
 

 
بالتالي: التزاميأؤكد   ؛ ___________________،_______________________________ / ــةولي أمر الطالب بصفتي  

  (الصف المتقدم إلیھ)  (االسم)                                                                                                                   
 
-ـ١ التسجیل.عند تقدیم طلب  إمضائھقراءة العقد و    
 
-ـ٢ التسجیل.االلتزام بصحة البیانات والمستندات المقدمة عند    

 

 
للقسط المدرسي األولىمن الدفعة  رسم التسجیل*یخصم          
(في حال توفر أماكن)إلخوة طالب حالي  في التسجیل *األولویة         
م١٤/٥/٢٠٢٠وال ُیحول في أي حال بعد تاریخ  ومبلغ فتح الملف ال یسترجع مبلغ رسم التسجیل*         
   من ِقبل ولي األمر) ل وُیدفع مرة أُخرى عند إعادة المقابلة/االختبار (إذا طلبت اإلعادة*ال یسترجع مبلغ مقابلة/اختبار الدخو       

 
-ـ٣ :دناهالجدول الموضح أسیة حسب راااللتزام بتسدید كامل الرسوم الد   
 

٪ على المبلغ اإلجمالي.١٥* تضاف قیمة الضریبة   
 *القسط المدرسي قابل للزیادة في حال موافقة وزارة التعلیم.

 * المبلغ ال یشمل الكتب والزي المدرسي.
 

 
 

 مقابلة/اختبار
 الدخول

 رسم فتح ملف رسم التسجیل
 

 التسجیل فترة التسجیل

 طالب حالي في المدرسة م٢٢/٣/٢٠٢٠ـ  ١٠/٣/٢٠٢٠ --- ٢٠٠٠  لایر ---
 طالب مستجد م٢٤/٣/٢٠٢٠إبتداًء من  ٨٠٠  لایر ٣٠٠٠  لایر ٣٠٠ لایر 

 الدفعة الثانیة
م١٧/١/٢٠٢١  

س.).% ر٥٠(   

 الدفعة األولى
م٣٠/٨/٢٠٢٠  
س.).ر %٥٠(  

 القسط الدراسي
 (ر.س.)

 المرحلة

 حضانة ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
 روضة أولى ١٤,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
 روضة ثاني ١٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠ ٧,٥٠٠
 تمھیدي ١٥,٥٠٠ ٧,٧٥٠ ٧,٧٥٠
 الصف األول ١٦,٥٠٠ ٨,٢٥٠ ٨,٢٥٠
 الصف الثاني ١٧,٠٠٠ ٨,٥٠٠ ٨,٥٠٠
 الصف الثالث ١٧,٥٠٠ ٨,٧٥٠ ٨,٧٥٠
 الصف الرابع ١٨,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠
 الصف الخامس ١٨,٥٠٠ ٩,٢٥٠ ٩,٢٥٠
 الصف السادس ١٨,٥٠٠ ٩,٢٥٠ ٩,٢٥٠
 الصف السابع ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
 الصف الثامن ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
 الصف التاسع ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
 الصف العاشر ٢٤,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠
 الصف الحادي عشر ٢٤,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠
 عشرالصف الثاني  ٢٤,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠



 
-ـ٤   .لب التسجیل للعام الدراسي القادمقبل التقدم بطللعام الحالي تسدید كامل الرسوم الدراسیة   

 
في حال تحویل مبلغ التسجیل للعام القادم على حساب المدرسة  لن یتم إصدار فاتورة بدون إرسال عقد  إرفاق نسخة موقعة من العقد لتفعیل التسجیل. و ـ٥

الموقع.   التسجیل  
 

- NB*رقم الحساب للحوالة البنكیة: البنك العربي  _SA 2830400108095046930016  

یجب إرفاق صورة الحوالة مكتوب علیھا إسم الطالب/ة *في حال الدفع عن طریق البنك  
 
-ـ٦   المحددة للتسجیل. بالفترات االلتزامقوائم المدرسة تلقائیاً في حال عدم  ــة من/ داریة التي تلزم بحذف اسم الطالبتفھم اإلجراءات اإل  
 

-  الرسوم الدراسیة ثابتة وغیر قابلة للخصم. یحق للموظف التابع للمنشأة بخصم محدد ویلغى فور إنتھاءعملھ بھا.  ٧ـ
  
-ـ٧ .حالیة في حال الرغبة في سحب الملف وذلك لعدم التأخیر في إجراءات التصدیقال المدرسة خالل فترة التسجیل إدارة إبالغ   
  

- في حال سحب ملف الطالب/ ــة بعد بدء الدراسة بمدة تقل عن ١٥ یوم التزم بتسدید ٢٠% من رسوم الدراسة.  ٨ـ
 

- في حال سحب ملف الطالب/ ــة بعد بدء الدراسة بمدة تزید عن ١٥ یوم وقبل بدایة الفصل الدراسي الثاني التزم بتسدید ٥٠% من قیمة الرسوم  ٩ـ
 الدراسیة.

 
- في حال سحب ملف الطالب/ ــة بعد بدایة الفصل الدراسي الثاني التزم بسداد كامل الرسوم الدراسیة للعام الحالي.   ١٠ـ

 
-ـ١١ وفتح الملف. االسبوع الدراسي األول یلغى المقعد تلقائیاً وال یسترجع المبلغ المدفوع للتسجیل خالل الطالب/ ــةفي حال عدم حضور    

 
- في حال تسجیل الطالب/ ــة في الفصل الدراسي الثاني یدفع قیمة ٥٠% من الرسوم الدراسیة.  ١٢ـ

 
-ـ١٣ بالمطالبة بھا إال بعد سداد  في حال عدم تسدید المستحقات المالیة ولیس لي الحق وشھادتھ /ھا الدراسیة ــة یحق إلدارة المدرسة حجز ملف الطالب/ 

   كامل الرسوم الدراسیة.
 

تلقائیاً عند حجز المقعد.ـ یتم تجدید العقد ١٤  
 

-ـ١٥ م.٢٠٢١ـ٢٠٢٠ري المفعول خالل العام الدراسي ھذا العقد سا   
 
  
 
 

_________________________: التوقیع_______________________________ __: / ـــةاسم ولي أمر الطالب  

_________________________________تاریخ تقدیم العقد:   

 

 

 

 
 إدارة قسم المحاسبة والتسجیل 
 


