
العالمیةالعلمصناعمدرسةطالبأمورألولیاءالماليالعقد

أنإلىطفلك/أطفالكتسجیلوقتمنتكونوصالحیاتھاالعالمیةالعلمصناعمدرسةخدماتتوضحالتيالسیاسةھوالماليالعقد
یتم سحب ملفھ من المدرسة رسمًیا.

رسوم اختبار تحدید المستوى
.یقام اختبار تحدید المستوى لجمیع الطالب المستجدین، ویتم تطبیق الرسوم على حسب المرحلة الدراسیة للطالب/ة●

الرسوم اإلداریة
تدفع الرسوم اإلداریة للطالب في صف روضة أول وحتى تمھیدي أول ُكل عام.●
تدفع الرسوم اإلداریة مرة واحدة لجمیع الطالب المستجدین بدءاً من مرحلة تمھیدي ثاني فأعلى، باإلضافة إلى الطالب●

المنتقلین من تمھیدي أول إلى تمھیدي ثاني.
یتم تطبیق الرسوم اإلداریة على حسب المرحلة الدراسیة للطالب/ة.●

الرسوم الدراسیة السنویة
التاریخفيالمالیةالمستحقاتجمیعتسویةعلیكیجبالعالمیة،العلمصناعمدرسةفيلطفلكالمستمرالتعلیملضمان●

الموضح في الفواتیر.
یتمحتىبالمدرسةبااللتحاقللطالبیسمحفلنالدراسي،الفصلأوالدراسيالعامبدایةفيالدراسیةالرسومدفعیتملمإذا●

دفع جمیع المبالغ المستحقة.
الدراسةمنطفلكإیقافللمدرسةیحقالفاتورة،فيالمحدداالستحقاقتاریخمنأیام)7(سبعةخاللالدفععدمحالفي●

العلمصناعمدرسةحقوقمنبأيالمساسودونالمستحقةالمدفوعاتجمیعسدادیتمحتىتقاریرأيإصداروعدممؤقتاً
العالمیة الناشئة بموجب القانون.

ومعألطفالھم.الدراسیةالرسومدفععنالمسؤولینھمیكونونقدشركاتأواألسرةمنأفرادھناكبأنوعيعلىنحن●
أصحابیتعھدعندماحتىالرسوم،دفعلجدولوفقاًالرسومجمیعدفعضمانمسؤولیةالوالدینعاتقعلىتقعذلك،
 نھم.بدفع ھذه الرسوم نیابة ع العمل

ھناك خیاران فیما یتعلق بدفع الرسوم الدراسیة السنویة:
دفع الرسوم الدراسیة كاملًة عند التسجیل..1
دفع الرسوم الدراسیة على ثالثة أقساط بالتواریخ المحددة للسداد:.2

رسوم القسط األول:●
الدراسيللعامااللتزاملتأكیدالمدفوعةاألولالدراسيالفصلرسوممنجزءھياألولىالدفعةرسومالمستمرون:الطلبة

الجدید.
الطلبة الجدد: بالنسبة للطالب الجدد المسجلین في بدایة العام الدراسي، یتم دفع رسوم الدفعة األولى لتأكید التسجیل.

رسوم القسط الثاني:●
والثانیةاألولىالدفعةرسوممنوكلالصف)مستوىعلىینطبقذلككان(إذااإلداریةوالرسومالتقییمرسومدفعیجب

قبل بدایة السنة األكادیمیة.
رسوم القسط الثالث:●
فيالطالب/ةاستمرارلضمانالمحددبالتاریخالرسومھذهدفعویجباألكادیمیة.للسنةدفعةآخرھيالثالثالقسطرسوم

السنة األكادیمیة.
بناءالدراسیةالرسوماحتسابیتمفإنھاألكادیمیة،السنةمنتصففيبالمدرسةیلتحقونالذینالجددللطالببالنسبةأما

على تاریخ التحاق الطالب/ة.

سیاسة االسترداد في مدرسة صناع العلم العالمیة
رسوم التسجیل السنویة غیر قابلة لالسترداد.●
رسوم اختبار تحدید المستوى غیر قابلة لالسترداد.●
رسوم تعلیم اللغة االنجلیزیة لغیر الناطقین بھا غیر مستردة.●
القسط األول من الرسوم الدراسیة قابل لالسترداد في غضون عشرین یوماً من سداد الدفعة األولى لجمیع الطالب. أو بحلول●

التاریخ المحدد في وثیقة المدرسة المالیة للرسوم الدراسیة.
رسوم القسط الثاني والثالث من الرسوم الدراسیة غیر قابلة لالسترداد.●
لن یتم تأجیل الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي األول إلى الفصل الدراسي أو العام الدراسي التالي أو حتى احتسابھا ألي أخ/●

آخر.طفل



خصم األشقاء
للسنةالدراسیةالرسومإجماليدفععندوذلكالثانيللشقیق٪2.5بنسبةخصمعلىوأكثرطفلینلدیھمالذیناألمورأولیاءیحصل

أي خصم خاص آخرال یوجد خصم على أساس التقسیط أوللرسوم الدراسیة.التاریخ المحدد في وثیقة المدرسة المالیةفيواألكادیمیة
ینطبق على الرسوم الدراسیة للطالب.

تمدید الرعایة
بإمكان أولیاء أمور الطالب المسجلین في روضة أول وروضة ثاني اختیار تمدید الرعایة لھم وإبقائھم داخل المدرسة حتى الساعة

غیرالرسومبأنعلماًاضافیةبرسوموذلكالمدرسةداخلبقائھمأثناءالصحيالغداءطعامتناولیمكنھمكما،مساءا2:35ً
مستردة.

غداء المدرسة
تتیح المدرسة للطالب المسجلین بدءاً من مرحلة تمھیدي اول فأعلى تناول الغداء المدرسي برسوم اضافیة یمكنكم اإلستفسار عنھا في

مكتب اإلدارة. سیاسة مدرسة صناع العلم العالمیة ھي إطعام كل طفل. لذا ما لم یقم الوالدین بإبالغ المدرسة بعدم رغبتھم في أن
یتناول طفلھم الغداء في كافتیریا المدرسة، فإنھ من المتفق علیھ أن كل طفل سوف یحصل على وجبة غداء ساخنة. وبناء على ذلك،

سیتحمل الوالدین رسوم الغداء.

المصادر التعلیمیة العالمیة
رسوم المصادر التعلیمیة العالمیة التي سیتم شراؤھا للطالب من قبلفأعلى دفعالسادس صفال یطلب من أولیاء أمور الطالب من

المدرسة.

سیاسة المكتبة
یتمفسوفشھر،بعدالكتبإرجاعیتملمإذاأیام).6(التالیةالمكتبةحصةفيللطالبإعارتھاتمالتيالمكتبةكتبإعادةیجب

الكتاب.الستبدالسعوديلایر100بمبلغاألمرلوليفاتورةإصدار

سیاسة االنسحاب
في حال انسحب الطالب من مدرسة صناع العلم العالمیة خالل الفصل الدراسي ، فعلى ولي األمر كتابة إشعار رسمي وتقدیمھ إلى

وجودعدممنللتأكداألقسامجمیعمراجعةإلىتحتاجالمدرسةأنحیث.الدراسيالفصلنھایةمنأسابیع3قبلالمدرسةإدارة
أي مستحقات على الطالب قبل أن یتم تصدیق ملفھ لدى وزارة التربیة والتعلیم.

طرق دفع الرسوم الدراسیة
طرق السداد المقبولة لدى المدرسة: الدفع نقداً - التحویل المصرفي - البطاقات االئتمانیة - الشیكات المصدقة (سیتم إعطاء تفاصیل

التحویل المصرفي والشیكات عند الطلب).
إلدارة المدرسة للتحقق عبر البرید اإللكتروني:إرسال نسخة من التحویلیجبعند إجراء التحویالت المصرفیة،

finance@mls.com.sa

* سیتم تطبیق ضریبة القیمة المضافة على الرسوم وفًقا للقواعد واللوائح المقررة للخدمات التعلیمیة من قبل وزارة المالیة
والھیئة العامة للزكاة والضرائب.

*جمیع السیاسات المذكورة للرسوم الدراسیة في ھذا العقد ثابتة ما لم یتم إجراء أي تعدیالت جدیدة والتي سیتم إبالغ أولیاء
األمور بھا.

المالي الخاص بمدرسة صناع العلم العالمیة وقراءة جمیع المحتویاتفإنك تؤكد بأنھ تم االطالع على العقد،عند التوقیع أدناه
وقبول كل ما ورد أعاله والتعھد بااللتزام بمضمونھ وتنفیذه. یرجى إعادة ھذا العقد بعد توقیعھ إلى إدارة المدرسة حیث أنھ سیتم

إضافتھ إلى ملف الطالب/ة.

___________________________________________________اسم الطالب/ة          :

___________________________________________________المرحلة الدراسیة     :

___________________________________________________اسم ولي األمـر        :

___________________________________________________:التوقیــع

mailto:finance.hr@mls.com.sa

