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 إتفاق مالي بين مدرسة العاصمة الخاصة وولي األمر

 

 خيارات الدفع، وشروط االتفاق

 إلتزام ولي األمرضمان و من جهة، تعليميةال لطالبامصالح وتعزيز تتمثل أولوية مدرسة العاصمة الخاصة في حماية      
  .الثالثة)  ة أخرى (اختيار واحد من الخياراتمن جه أدناه بشكل كلي بدفع الرسوم الدراسية وفقاً للخيارات المتاحة

عندما تكون ه في تذكير ليست مسؤولة المدرسة في الوقت المحدد ومسؤولية دفع الرسوم الدراسية  ولي األمريتحمل     
  .الرسوم مستحقة أو عندما يكون هناك تأخير في الدفع

 خيارات دفع الرسوم المدرسية 2021/2020م

  :ختيارك أدناهمقابل إفي المربع    ضع عالمة 

   المدة الدفع بتساوي  :1الخيار  . 1
 في مؤجلة شيكات أي ، دفعتين على المتبقي المبلغ ويمكن تقسيم ،أثناء التسجيل عماني لایر 300 دفع لولي األمر يمكن 

من العام  يناير شهر في الفصل الثانيدفع و أكتوبر شهر في األول الفصل رسوم دفع يكون ،الدراسي العام بداية
  .الدراسي

 .متأخر شيك كلعن  عماني لایر 2 دفع فسيتحمل ولي األمر ، ألي سبب البنك من إعادته أو شيك أي شطب تم إذا 
 بطاقة السحب اآللي :2الخيار  . 2

القسم إلى  تقديم هذه الشيكاتويجب  ة،مؤجل ةمصرفي اتبواسطة شيكدفع الرسوم كاملة  طريقة يمكن لولي األمر إختيار
  المدرسة. في مباشرة دوام الطالبقبل  المالي

في تمديد تاريخ تقديمه إلى البنك، يجب  ولي في حالة رغبة و ،تواريخ اإلصداريتم تقديم هذه الشيكات إلى البنك في ، عادة 
  ساعة من تاريخ إصدار الشيك.  72قبل  القسم المالي وذلكإلى ورقياً تقديم طلب خطي عن طريق البريد اإللكتروني أو 

، سيتم القسم الماليافقة على الطلب من قبل وبمجرد المو لمكالمات الهاتفية.المدرسة لن تأخذ بعين االعتبار الرسائل أو ا
 ذا لم يتم قبول الطلبلضمان السداد، وإ األمر ولييوًما من تاريخ تقديم الطلب إلى  عشر خمسةمنح فترة سماح مدتها 

سحب الشيكات قبل اليوم  يمكن لولي األمر ومع ذلك .إبالغ ولي األمرمن أجل صرفه دون  بنكفسيتم تقديم الشيك إلى ال
  ) من فترة التمديد عن طريق سداد المبلغ بالكامل بواسطة بطاقة االئتمان.عشر الخامس األخير (اليوم

 .متأخر شيك كلعن  عماني لایر 2 دفع فسيتحمل ولي األمر ، ألي سبب البنك من إعادته أو شيك أي شطب تم إذا 
 المتساوية ةشيكات األقساط الخمس  :3الخيار  . 3

عن طريق إصدار شيكات  متساويةات دفعأقساط/ ةخمس على الرسوم الدراسيةمن دفع  األمر االستفادة وليل يمكن     
ومع  أي تمديد زمني. لن يتم منح هذه الحاالت . سيتم تقديم هذه الشيكات إلى البنك لسدادها في تاريخ اإلصدار.جلةمؤ

 عن طريق بطاقة االئتمان في تاريخ اإلصدار أو قبله (تاريخ إرسال المدرسة الشيك إلى البنك) األمر وليذلك، قد يدفع 
  شيك المؤجل من المدرسة بعد الدفع.ال استرجاعو
  .متأخر شيك كلعن  عماني لایر 2 دفع فسيتحمل ولي األمر ، ألي سبب البنك من إعادته أو شيك أي شطب تم إذا 

 :معنا للتواصل
 cps20102011@hotmail.com اإللكتروني: البريد                                                24480355-968+ هاتف:ال
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  :المستردة والنقل من المدرسةإلغاء القبول والمبالغ 

  م2020/2021للعام الدراسي 

حسب وزارة التربية والتعليم واالتفاق المالي  من ولي األمر إذا لم يتم تسليم جميع المستندات المطلوبة )1
ً  15في غضون  طلوب وتقديم الشيكات ، إلى القسم المالي،الم  التسجيل إلغاء، يتم من القبول يوما

  .من رسوم التسجيل لایر 100وإعادة 
 لایر 001 إرجاع فسيتم ،التسجيل من يوًما 15 غضون في التسجيل إلغاء ولي األمر رغبة حالة في )2

  . عماني لایر 200 بمبلغ االحتفاظ وسيتم لكل طالب عماني
 إشعار تقديم عليه يجب ،في الفصل الدراسي الثاني المدرسة من نقل الطالب ولي األمر رغبة حالة في )3

ً نقلال من األقل على واحد شهر قبل خطي يلتزم  ،قبل شهر واحد ، وفي حالة عدم إبالغ المدرسة مسبقا
  .سنة دراسية كاملة رسوم دفعب  ولي األمر

 مدفوعةفي حالة وجود مستحقات مالية غير من خالل البوابة التعليمية  لن يتم تحويل الطالب )4
  .للمدرسة

 له إال بعد دفع المستحقاتفي حالة وجود مستحقات مالية على الطالب من العام السابق، فلن يتم تسجي )5
   السابقة. المالية

لتابعة للمديرية العامة حسب الئحة شؤون الطالب ا من المدرسة ألي سبب، الطالبفصل  حالة في )6
سواء االعتداء على معلم او زميل  سوء السلوك وأعمال العنف ومنها حاالت للمدارس الخاصة،

، يلتزم ولي األمر بدفع الرسوم الدراسية كاملة للعام  المدرسةعدم اإلمتثال ألنظمة من  وغيرها
  م.2020/2021الدراسي 
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  تعهدإقرار و

 مي للطالب في المدرسة تكونوالتسجيل الرس، أتعهد بأنه بمجرد التوقيع على هذه اإلتفاقية المالية نا ولي األمرأ -1

 أن أدفع الرسوم الدراسية بالكامل دون أي تأخيرأقرأنا ولي األمر،بوإلزامية الرسوم الدراسية للفصلين األول والثاني 

  .2020/2021للعام الدراسي 

  الطالب داخل حرم المدرسة.ي ضرر يسببه يتعهد ولي األمر بدفع أي مبلغ ينتج عن أ  -2

للمدرسة لتحصيل الرسوم الدراسية وفقاً لتواريخ  ل بالكامل عن الشيكات التي أقدمهاأنني مسؤوأتعهد أنا ولي األمر ب  -3

  شركة أو مؤسسة أو غير. ات بإسمي (ولي األمر) أو نيابة عني باسمالشيكات، سواء كانت هذه الشيك

 
  __________________________: أو من ينوب عنهاألمر ولي أناأقر 

  _______________________:  رقم البطاقة المدنية أحمل 

  ____________________رقم الهاتف:  

، 33 مدرسة العاصمة الخاصة، الخويرفي أسمائهم  المذكور أدناهمسؤوليتي تحت  الذي ابني/ أبنائيغب في تسجيل أر

 :طوشر أيأنني قد قرأت وفهمت محتويات هذه الوثيقة وأوافق على االلتزام بها دون  عهدأت ،مسقط

  

  الصف  اسم الطفل الكامل م
رقم البطاقة 

  المدنية
  مالحظات شيكال مبلغ  شيكرقم ال  شيكتاريخ ال

1  
              

2  
              

3  
              

4  
              

5  
              

  المجموع
            

                                                     مدرسة العاصمة الخاصة                                                                       توقيع ولي األمر        

                        المسؤول الماليوقيع ت                                                                   : التاريخ  
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  الرسوم الدراسية للعام  2021/2020م 

 تشمل الرسوم اآلتية الرسوم الدراسية والكتب فقط

GRADE الرسوم  الصف   
KG 870 الروضة 
STD-01 1100 األول 
STD-02 1450 الثاني 
STD-03 1450 الثالث 
STD-04 1560 الرابع 
STD-05 1560 الخامس 
STD-06 1560 السادس 
STD-07 1875 السابع 
STD-08 1875 الثامن 
STD-09 1875 التاسع 
STD-10 1980 العاشر 
STD-11 (ARB) 2300 الحادي عشر / أحادي 
STD-11 (BI) 2300 الحادي عشر / ثنائي 
STD-12 (ARB) 2510 الثاني عشر - احادي 
STD-12 (BI) 2565 الثاني عشر - ثنائي 

 مالحظة : دبلوم التعليم العام يدفع كامل المبلغ عند التسجيل.

:الدراسية الرسوم في تضمينها يتم وال إضافية التالية الرسوم  

عماني لایر 200: للطالب الجديد التسجيل رسوم. 1  

واحدةال لمجموعةل عماني لایر 12: الزي المدرسي. 2  

عماني لایر 100: الثاني عشر للصف التخرج حفل. 3  

كاملة للسنة عماني لایر 5: للكتب خزانة. 4  

.أدناه المذكورة المنطقة حسب على الحافالت رسوم تسري .5  

(ذهاب وعودة) كاملرسوم النقل للعام الدراسي  رسوم االتجاه الواحد طيلة العام الدراسي  المنطقة 

 الخوير 450.000 230

 القرم/ مدينة السلطان قابوس 475.000 240

 رأس الحمرة 500.000 260

الغبرة -بوشر 550.000 280  

األنصب -العذيبة  575.000 290  

 


