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الشروط و ا�حكام لنظام تسجيل الطالب و الطالبات
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 يتــم  تعبئــة و تقديــم طلــب تســجيل طالب/ـــة �دارة مــدارس الغــد ا�هليــة ، وبعــد اجتيــاز الطالب/ـــة المقابلــة الشــخصية بالمــرحلة
المتقدم إليها و الموافقة على تسجيله/ ـها واستيفاء ولى ا�مر لجميع المستندات الالزمة للتسجيل و القبول

جميع البيانات الواردة بطلب التسجيل جزء ال يتجزأ من اتفاقية التسجيل
 يقــر ولــي ا�مــر بصحــة جميــع البيانــات المدخلــة بمعرفتــه بطلــب التســجيل ا�لكترونــي المقــدم منــه علــى موقــع المــدارس
 ا�لكترونــي، و مطابقتهــا لموقفــه الحالــي وقــت تســجيل الطلــب، كمــا يلتــزم بإخطــار المــدارس فــوًرا بــأي تغييــر يطــرأ علــى أي من
 هــذه البيانــات و المعلومــات ،وتعتبــر جميــع المراســالت والمخاطبــات التــي تــرد علــى عنــوان ولــي ا�مــر و كذلــك الرســائل المــرسلة
 علــى أرقــام هواتفــه صحيحــة ونافــذة فــي حقــه قانوًنــا، مــا لــم يخطــر ولــي ا�مــر المــدارس بموجــب خطــاب موقــع منــه بــأي تغــير

يطرأ عليها
الرسوم الدراسية لكل عام دراسي:

ــة ، و في حال التسجيل لفصل ــي كامل ــام الدراس ــوم الع ــي ا�ول برس ــل الدراس ــالل الفص ــجيل خ ــة التس ــي حال ــر ف ــي ا�م ــزم ول  يلت
يلتزم بسداد التسجيل لفصلين دراسيين  الدراسي، و في حال  للعام  المقررة  الدراسية  الرسوم  %من   40 يلتزم بسداد   دراسي واحد 
 %75من الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي. ويقــر  ولــي ا�مــر باطالعــه علــى قائمــة الرســوم الدراســية و قبولهــا وا�لمام
ــه على ــة و بقدرت ــه المادي ــا لظروف ــر بمالئمته ــم، ويق ــدم فه ــس، أو ع ــة، أو لب ــا �ي جهال ــًلا نافًي ــا كام ــا إلماًم ــاء فيه ــا ج ــع م  بجمي
ــلة ــية قاب ــوم الدراس ــأن الرس ــه ب ــة بعلم ــر صراح ــا يق ــدارس ، كم ــن الم ــررة م ــا المق ــي مواعيده ــية ف ــوم الدراس ــداد الرس ــزام بس  االلت
 للتعديــل، وســيتم إشــعاره رســمًيا بهــذا التعديــل قبــل بدايــة العــام الدراســي الجديــد بــأي وســيلة مــن وســائل االتصــال المبينــة بطــلب

التسجيل المقدم منه أو المبينة في اتفاقية التسجيل
 يقــر ولــي ا�مــر بعلمــه التــام بــأن الرســوم الدراســية المســتحقة علــى الطالب/ـــة تدفــع ســنوًيا، وإن هــذه الرســوم هــي ديــن فــي ذمة
 ولــي ا�مــر وورثتــه وخلفــه العــام والخــاص وهــو واجــب الوفــاء للمــدارس طبًقــا للنظــام المعمــول بــه فــي هــذه الحالــة ويتعهــد و
ــدراسية ــوم ال ــترجاع الرس ــه اس ــق ل ــه ال يح ــر بأن ــي ا�م ــق ول ــر ويواف ــا يق ــدارس. كم ــا الم ــي حددته ــد الت ــي المواعي ــداده ف ــزم بس  يلت
 المســتحقة أو مطالبــة المــدارس فــي اســترجاعها فــي حــال اســتمرار تعليــم الطالب/ـــة عــن طريــق الوســائل ا�لكترونيــة (أي عــن بــعد

دون الحضور للمدارس ) و ذلك بحسب ا�نظمة المعمول بها
 طبًقــا لتعليمــات وزارة التعليــم، يحــق للمــدارس عنــد تأخــر أو تعثــر ولــي ا�مــر أو مــن يخلفــه أو ينــوب عنــه عــن ســداد الرســوم الدراســية
 فــي المواعيــد المتفــق عليهــا مطالبتــه بنقــل الطالب/ـــة مــن المدرســة إلــى مدرســة أخــرى، ويقــر ولــي ا�مــر بعلمــه المســبق بأنــه في
 حالــة تعثــره أو تأخــره أو امتناعــه عــن ســداد الرســوم الدراســية ســيكون للمــدارس الحــق فــي تســجيل طالب/ـــة بديــًلا عــن ابنه/ابنتــه
ــأن إدارة ــبق ب ــه المس ــع علم ــدارس م ــب الم ــة لطل ــتجابة الفوري ــة باالس ــذه الحال ــي ه ــر ف ــي ا�م ــزم ول ــي ، ويلت ــام الدراس ــة الع  بنهاي
 المــدارس ســتقوم باالحتفــاظ بملــف وشــهادات الطالب/ـــة لديهــا، لحيــن ســداد كامــل المديونيــة المســتحقة علــى الطالب/ـــة و ال

يسقط ذلك حق المدارس في مطالبة ومالحقة ولي ا�مر قضائًيا لمطالبته بالمديونية المستحقة عليه
 حيــث أن المــدارس موقعــة اتفاقيــة مشــتركة مــع الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة)، فعليــه يقــر ولــي ا�مــر بــأنه
ــه الماليــة لــدى الشــركة الســعودية ــه و معلومات  يوافــق موافقــة صريحــة ويفــوض المــدارس تفويًضــا يقضــي با�فصــاح عــن بيانات
 للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) اســتناًدا التفاقيــة العضويــة و قواعــد العمــل المقــررة بتبــادل المعلومــات بيــن أعضــاء (ســمة)، أو �ي

جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
 يتعهــد ولــي ا�مــر بإشــعار المــدارس رســمًيا عنــد رغبتــه بســحب ملــف الطالب/ـــة مــن المــدارس ، ويجــب أن يتــم ذلــك ا�جــراء قبل
 بدايــة العــام الدراســي الجديــد بعشــرة أيــام علــى ا�قــل، حتــى تتمكــن المــدارس مــن تســجيل بديــًلا عنــه، وفــي حــال عــدم التــزام ولي
 ا�مــر بذلــك فللمــدارس الحــق فــي تطبيــق نســبة حســم الرســوم الدراســية فــي حالــة ســحب الملــف مــن المــدارس والمشــار إليــها

في الجدول التالي

رسوم العام الدراسيالمرحلة
رياض ا�طفال

رسوم العام الدراسي
المرحلة االبتدائية

رسوم العام الدراسي
المرحلة المتوسطة

رسوم العام الدراسي
المرحلة الثانوية

الرسوم الدراسية
160001800022000المسار الوطني

رسوم العام الدراسيالمرحلة
رياض ا�طفال

رسوم العام الدراسي
المرحلة االبتدائية

رسوم العام الدراسي
المرحلة المتوسطة

رسوم العام الدراسي
المرحلة الثانوية

الرسوم الدراسية
21,00022,00024,00028,000لمجمع القيروان

الرسوم الدراسية
160001800022000المسار الوطني

الرسوم الدراسية
18,00020,00022,00025,000لمجمع الملك عبدا�



سياسة سحب الملف

مقدارالحسم من الرسوم
الدراسية المقررة للفصل
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 عنــد انقضــاء الشــهر ا�ول مــن الفصــل الدراســي الواحــد تســتحق كامــل الرســوم الدراســية المقــررة الــواردة فــي الفقــرة الرابعــة من
ــفصل ــجيل ل ــاالت التس ــررة لح ــية المق ــوم الدراس ــع الرس ــب م ــى جن ــا إل ــومات جنًب ــب الحس ــق نس ــكام، و تطب ــروط و ا�ح ــذه الش  ه

دراسي واحد أو فصلين دراسيين
  يمنــح الطــرف ا�ول الطــرف الثانــي حســًما علــى الرســوم الدراســية فــي حــال تســجيل  إخــوة أو أخــوات لــذات الطالب/ـــة بالمــدارس

بنسبة %10 على ا�بن الثاني فما فوق لÈبناء المنتسبين في هذا البرنامج فقط
ــر ولــي ا�مــر عــن ســداد الرســوم الدراســية فــي نفــس العــام ــة تعث  يتــم إيقــاف هــذه الحســومات أو تعديلهــا أو إلغاؤهــا فــي حال
 الدراســي، أو قيامــه بنقــل أحــد أبنائــه مــن المدرســة ممــا يؤثــر علــى ترتيــب ا�خــوة المســجلين فــي المدارس.علًمــا بــأن جــدول
 الحســومات قابــل للتعديــل عــن طريــق الطــرف ا�ول، و ســيتم إشــعار الطــرف الثانــي رســمًيا بهــذا التعديــل قبــل بدايــة العــام

الدراسي الجديد بأي وسيلة من وسائل االتصال المبينة بطلب التسجيل المقدم منه، أو المبينة بهذه الشروط و ا�حكام
ــة علــى حــدة كــشرط ــة تعــدد ا�خــوة وا�خــوات المســجلين داخــل المــدارس ، يشــترط عمــل اتفاقيــة ماليــة لــكل طالب/ـ  فــي حال

لقبول التسجيل
 تســري هــذه الشــروط و ا�حــكام فــي حــق الطرفيــن (المــدارس و ولــي ا�مــر) طــوال فتــرة دراســة الطالب/ـــة بمــدارس الغــد ا�هــلية، 
 مــا لــم يخطــر أحــد الطرفيــن الطــرف ا�خــر برغبتــه فــي إنهائهــا و يحــق للمــدارس وحدهــا إلغاؤهــا فــي حالــة إخــالل ولــي ا�مــر بأي
و  ، ا�مــر  ولــي  مــن  الماليــة  حقوقهــا  بجميــع  المطالبــة  فــي  المــدارس  حــق  ذلــك  يســقط  ال  و  بهــا  الــواردة  البنــود  مــن   بنــد 

المطالبةبالتعويض في حالة حدوث ضرر ناتج عن إخالل ولي ا�مر �ي بند من بنود هذه الشروط و ا�حكام
 يتحمــل ولــي ا�مــر با�ضافــة إلــى المبالــغ المســتحقة عليــه، التعويــض عــن كامــل أتعــاب المحامــاة وأجــور و مصروفــات التعقــيب،

وغيرها في حالة لجوء المدارس إلى الجهات الرسمية لتحصيل مستحقاتها المالية
ــدول ــق ج ــيتم تطبي ــي س ــام الدراس ــة الع ــد بداي ــة بع ــل الطالب/ـ ــي نق ــه ف ــال رغبت ــي ح ــه ف ــبق بأن ــه المس ــر بعلم ــي ا�م ــر ول  يق

الحسومات الوارد بالفقرة الثامنة من هذه الشروط و ا�حكام
 يقــر ولــي ا�مــر بعلمــه وموافقتــه المســبقة علــى أنــه يحــق للمــدارس اســتبعاد أي طالــب/ ـــة يخالــف أنظمــة و تعليمــات المــدارس أو
 عــدم مناســبة ســلوك أو قــدرات الطالــب للخدمــات المقدمــة، ويتعهــد ولــي ا�مــر باحتــرام الطالب/ـــة لجميــع منســوبي المــدارس
 مــن إدارييــن و معلميــن وطــالب، و عــدم االعتــداء عليهــم بالقــول أو الفعــل والمحافظــة علــى المــدارس وســالمة منشــآتها
 وتجهيزاتهــا، وعــدم العبــث بهــا وعــدم االعتــداء علــى أحــد مــن الطــالب بســلوك مخالــف أو تعمــد التشــاجر ســواء داخــل المــدارس أو

 في محيطها الخارجي، كما يتعهد بدفع قيمة أي تلفيات يحدثها الطالب/ـة بأي من أمالك المدارس
 يقــر ولــي ا�مــر باطالعــه علــى جميــع البنــود الــواردة بهــذه الشــروط و ا�حــكام و فهمهــا فهًمــا صحيًحــا ، و يتعهــد بااللتــزام بجميع

ما جاء فيها و يعتبر موافقة ولي ا�مر على هذه الشروط و ا�حكام موافقة صريحة منه على جميع ما جاء فيها
ــعودي ــاء الس ــص القض ــعودية، ويخت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــول به ــة المعم ــى ا�نظم ــكام إل ــروط و ا�ح ــذه الش ــع ه  تخض

بجميع درجاته بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بنظر أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه الشروط و ا�حكام
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