
 

 
المالية للمدرسة  تالمستحقا آلية  

 المستحقات المالية  المبلغ وقت استحقاق المبلغ  التفاصيل والمالحظات 

لاير   125دارية السنوية تخصم من الرسوم ال  ابعة  وقت توقيع استمارة المت 
قادم  الللعام الدراس    

 حجز مقعد   25
 للطلبة القدامى  

سنوية لتسجيل وإدارة معلومات الطالب لكل عام دراسي  وم الرسوم الدارية هي رس  
يجب عليهم االلتزام بدفع   ىالب سواء كانوا طالب جدد أو قدامجميع الط -1

التسجيل السنوية. رسوم    
دارية هي رسوم غير مستردة. الرسوم اإل -2  
دارية عند حجز المقعد الدراسي وقت التسجيل وقبل  يجب دفع الرسوم اإل -3

 بداية العام الدراسي. 

وقت التسجيل قبل بداية   
 العام الدراس  

لبة  للط  100
 القداىم  

 
للطلبة   125

 الجدد 

السنوية  داريةالرسوم ال   
 

 

أوراق العمل وكتب  تعليمية مثل الكتب النصية والمواد ال  توفيرويشمل هذا رسوم 
مصادر التعلم. الكتابة وبنوك األسئلة و دفاترواألنشطة   

. تسجيله عند قبول الطالب و التعليمية   يجب دفع رسوم الكتب والمواد -1  
في حالة قيام ولي أمر الطالب بسحب الطالب من المدرسة بعد بدء العام الدراسي فإن   -2

سيكون غير قابل لالسترداد. التعليمية المبلغ المدفوع مقابل رسوم الكتب والمواد   
 

وقت التسجيل قبل بداية العام  
 الدراس  

 رسوم الكتب   150
التعليمية  والمواد   

ختبار لمستوى واال تحديد ا   اختبار أداء  ه يود االلتحاق بالمدرسة يجب علي كل طالب جديد
ان تحديد مستواه الدراسي وتحديد النقاط التي تحتاج لدعم  وذلك من أجل ضم التشخيصي

قبل المدرسة. من   

وقت عمل مواعيد االمتحان   رسوم اختبار  تحديد   10 
المستوى  االكاديمي  
 واالختبار التشخيصي 

يجب أن يتم دفع الرسوم الدراسية على رأس األولويات ويجب دفعها مقدًما في تواريخ  
 استحقاقها 

طرق لدفع الرسوم الدراسية ويتم تشجيع   رسة األجيال العصرية الخاصة أربع تقدم مد -1
لكل طريقة دفع موعد استحقاق   و  اختيار طريقة الدفع المناسبة لظروفهم علىالوالدين 

 محدد ومن المتوقع من الوالدين االلتزام به. 
طرق دفع الرسوم الدراسية تتمثل في الطرق األربعة التالية:   -2  

. ا. خطة الدفع الشهرية   
    . ب. خطة الدفع ربع السنوية 

. الفترية)سداد كل شهرين( ج. خطة الدفع  
. خطة    د.  
كل  يجب دفع الرسوم الدراسية مقدما في بداية كل شهر أو بداية كل فصل دراسي أو   -3

العقد. ي المتفق عليها ف ة فترة حسب الطريق  
المدرسة لديها طرق الدفع التالية: -4  

. المدرسة  قسم الحسابات فيا. الدفع النقدي في   
. المدرسة ب في قسم الحسابات في سح الب. بطاقة االئتمان /   

. ج. بنك مسقط بوابة الدفع عبر النترنت  
. موبايل المصرفية  خدمة  د. بنك مسقط   

. ه. الدفع باستخدام خدمات آلية التنمية لبنك مسقط   
. الشيكات الشخصية-و  
الوالدين   ى في حالة قيام أحد الوالدين بسحب الطالب بعد بدء العام الدراسي فيجب عل-5

اد  الرسوم الدراسية غير قابلة لالسترد، دفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي بأكمله 
. يس لها عالقة بنسبة حضور الطالب وغيابه خالل العام الدراسي ول  

جميع مستحقات المدرسة في نهاية العام الدراسي ، تحتفظ    سدادفي حالة عدم - 6 
.لدراسي القادم المدرسة بالحق في رفض القبول للعام ا . 

الحق في طلب التدخل القانوني إذا لم يتعاون الوالدان لدفع   لديها   المدرسة - 7 
. مستحقات المدرسة في الوقت المناسب . 

   
حسب الوقت المحدد ف 

طريقة السداد المختارة فالعقد  
 من قبل ول  األمر 

الرجاء النظر  
بالخلف قائمة  
األسعار الدراسية  
مرفقة للسنة  

لحالية ا الدراسية   

 رسوم الدراسة 

على كل شهر تأخير من بعد إنتهاء    نيلاير عما  10بقيمة   رسوم تأخيرسيتم فرض 
ورسوم    لرسوم االداريةلتغطية رسوم االتصال وا الوقت المحدد للدفع حسب العقد وذلك 

. وعة ال تزال غير مدفالتي امي  على الرسوم المستحقة المح  
 

ي سداد   رسوم  
 
التأخير ف

 الرسوم الدراسية

من خالل الخصم من   مدرسة لألخوة عند تسجيل أكثر من أخ أو أخت في ال   دعميتم تقديم  
 المبلغ االجمالي كاآلتي: 

  .    
(لاير عماني عند تسجيل أخوين. 50خصم )  –أ   

(لاير عن ثالثة أخوة. 75خصم ) – ب   
(لاير عماني عند تسجيل أربعة أخوة. 100خصم ) – ج   

 - 

األخوة  دعم     

لاير عماني إذا تم دفع جميع الرسوم قبل بدء المدرسة ،   100يتم تطبيق خصم بقيمة 
. أغسطس  31في موعد أقصاه   

حالة سداد  خصم في ال  
مقدما المستحقات المالية   

 
 إشعار باالستالم والموافقة 

األجيال العصرية الخاصة  المعلومات المهمة المذكورة أعاله المتعلقة بهيكل رسوم مدرسةلقد قرأت وفهمت    
 وأوافق على تسجيل طفلي للعام الدراسي. 

 
........................................... اسم الطالب...............................................        الصف الذي تم تسجيل الطالب   فيه..............................        العام الدراس   
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 العام الدراسي 2020-2019
 

 رياض األطفال الروضة والتمهيدي
 125 الرسوم االدارية السنوية

 150 رسوم الكتب والمواد التعليمية 

 1200 رسوم الدراسة 

 1475 اإلجمالي 

    

ي 
 
 الصف األول والثان

 125 الرسوم االدارية السنوية

 150 رسوم الكتب والمواد التعليمية 

 1400 رسوم الدراسة 

 1675 اإلجمالي 

    

  الصف الثالث والرابع
 125 الرسوم االدارية السنوية

 150 رسوم الكتب والمواد التعليمية 

 1550 رسوم الدراسة 

 1825 اإلجمالي 

    

  الصف الخامس والسادس
 125 الرسوم االدارية السنوية

 150 رسوم الكتب والمواد التعليمية 

 1650 رسوم الدراسة 

 1925 اإلجمالي 

    

 الصف السابع والثامن
 125 الرسوم االدارية السنوية

 150 رسوم الكتب والمواد التعليمية 

 1800 رسوم الدراسة 

 2075 اإلجمالي 
 

السنوات الدراسية القادمة وتتم مراجعة هذه التغيرات في ي الرسوم والشروط ف تعديل وتغيريحق لمدرسة األجيال العصرية الخاصة 
  هيكل الرسوم و اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان مرة واحدة خالل عامين.

  
لموظفين والضرائب والرسوم ومساهمات حيث يمكن زيادة الرسوم أو تخفيضها على أساس التغيرات في تكاليف التشغيل مثل مرتبات ا

الضمان االجتماعي وتكلفة الكهرباء والتبريد واالتصاالت والتنظيف والصيانة وإصالح المباني والمرافق المعدات واستبدالها ، وكذلك 
وفقا للمعايير  طيات الالزمة ا في اإليرادات األخرى ، مثل اإليجار وإيرادات الفوائد ، وما إلى ذلك ، مع إيالء االعتبار لألحكام واالحتي

عموما.المحاسبية المقبولة  . 


