
 و االداریةالسیاسة المالیة
2023-2024

المحترم،،،السید/ ولي األمر
تحیة طیبة وبعد،

، 2023-2024 نرحب بكم و یسرنا انضمام ابنائكم ألسرة مدرستنا ونؤكد لكم بأننا سوف نبذل قصارى جھودنا لخدمتھم، وفیما یلي السیاسة المالیة للعام الدراسي 
www.kes.edu.kw علما بأنھ یمكنكم السداد باستخدام بطاقات الكي نت  بالمدرسھ أوعبرموقعنا علي اإلنترنت

(یسمح الخاص للتعلیم العامة االدارة – التربیة وزارة من قرار صدور حال في الحقا مذكور ھو عما للزیادة قابلة الدراسیة الرسوم ان العلم یرجي 
بزیادة الرسوم الدراسیة  )  

السنویة : أوال:  الرسوم الدراسیة
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   غیر مرتجع في أي حال و ال تعتبر جزءا من الرسوم  الدراسیة .(للطالب الجدد فقط)            د.ك 50  -/            رسم التقییم
    غیر مرتجع في أي حال و ال تعتبر جزءا من الرسوم  الدراسیة .(للطالب الجدد فقط) د.ك          30رسم اعادة التقییم        -/

.یسدد عند التسجیل أو إعادة التسجیل غیر مرتجع باي حال و ھي جزء  من الرسوم الدراسیة     د.ك   100 -/             رسم التسجیل
السداد فقط باستخدام خدمات الكي نت بالمدرسھ او عبر الموقع وال یوجد سداد نقدي للرسوم الدراسیة  .

IBAN: KW12NBOK0000000000001005422602كما یمكن التحویل الى حساب : مدرسة الكویت االنجلیزیة – بنك الكویت الوطني    

موعد سداد الرسوم الدراسیة كالتالي  :
القسط الثالث القسط الثاني القسط االول

  ایام تالیة10وحتي  أول یوم دراسي  ایام تالیة10 و حتي 2024-01-1 ایام تالیة10 و حتي 1-04-2024

⅓ من اجمالي الرسوم ⅓ من اجمالي الرسوم ⅓ من اجمالي الرسوم  
 

رسوم التسجیل أو اعادة التسجیل یخصم من قیمة القسط االول .
. 2023-2022للعام الدراسي الحالي   البد من سداد القسط الثاني كامال 2024-2023- العادة التسجیل للعام الدراسي الجدید 

بالعام الدراسي الجدید  اذا استحق علیھ اي رسوم دراسیة عن سنوات سابقة .   - الیسمح للطالب بااللتحاق
بسداد التسجیل یتم الدراسي العام بدایھ شاغره مقاعد وجود حال في و اعاله التواریخ حسب المستحقة االقساط سداد تستلزم الدراسي للعام التسجیل أعاده أو الطالب تسجیل - 

.مقدم التسجیل و القسط االول كامال  
.  - الستالم التقاریر الدراسیة البد من سداد الرسوم الدراسیة بموعدھا علما بان كل التقاریر سیتم اصدارھا الكترونیا

ثانیا : رسوم المواصالت والزي المدرسي:

 دینار )320- ذھاب أو عودة ( -/ دینار )420ذھاب وعودة ( -/المناطق البعیدة : 
 دینار )320 دینار )  - ذھاب أو عودة ( -/400ذھاب وعودة ( -/المناطق القریبة :

/- ) دینار كویتي ) حجز مكان لالشتراك في خدمة المواصالت وتعتبر جزء من رسوم المواصالت – غیر مسترجع 50یتم سداد مبلغ 
 دفعات وفقا لطریقة سداد الرسوم الدراسیة .3یتم سداد رسوم المواصالت على 

ارتداء الزي الرسمي الخاص بھم علماً بأن الزي متوفر بالمدرسة للشراء.  على جمیع الطلبة المسجلین مدرسة الكویت االنجلیزیة
 : االنسحاب :ثالثا

في حالة االنسحاب یتم تطبیق اإلجراءات التالیة :
تحت أي ظرف رسم التسجیل غیر مرتجع ویخضع ھذا األمر لقرارات وزارة التربیة – اإلدارة  العامة للتعلیم الخاص..1
 د.ك .100في حالة تسجیل الطالب وعدم التحاقھ بالمدرسة نھائیا فإنھ یستحق علیھ رسم التسجیل فقط والبالغ  .2
 من الرسوم الدراسیة ویعتبر رسم التسجیل جزءاً منھا.%33.33 أكتوبر یستحق علیھ 31الطالب المنسحب بعد التحاقھ بالمدرسة لیوم دراسي واحد وحتى .3
  من الرسوم الدراسیة ویعتبر رسم التسجیل جزءاً منھا.%50 دیسمبر یستحق علیھ 31 نوفمبر إلى 1لطالب المنسحب في الفترة من ا.4
 من الرسوم الدراسیة ویعتبر رسم التسجیل جزءاً منھا.%66.66 ینایر  إلى نھایة شھر فبرایر: یستحق علیھ 1الطالب المنسحب في الفترة من .5
 مارس یلتزم ولي األمر بسداد كامل الرسوم الدراسیة المترتبة علیھ.1الطالب المنسحب بعد .6
لن یتم تسلیم ولي األمر ( شھادات انتقال – براءة ذمة – الملف الصحي ) مالم یتم سداد المبلغ المستحق وفق الجدول الموضح أعاله ..7
كطالب معاملتھ یتم الدراسي العام نفس خالل المدرسة الى مجددا العودة في  رغبتھ ثم االمر ولي من الموقع الطلب على بناء الطالب انسحاب اجراءات اتمام حال في .8

جدید  حسب السیاسة المالیة  الخاصة بالمدرسة .



:  االلتحاق المتأخر عن بدایة العام الدراسي:رابعا

. ال یمنح الطالب الملتحق متاخرا خالل الفصل الدراسي األول اي خصم.1
 فقط في حالة االلتحاق مع بدایة الفصل الدراسي الثاني .%20یمنح الطالب خصم .2

.: دلیل الطالب / ولي األمر:خامسا
األمر ولي عاتق على األمر" ولي / الطالب "دلیل بتعلیمات وااللتزام اإلطالع مسؤولیة وتقع الطلبة. لكل عالیة جودة وذات آمنھ تعلیمیة بیئة توفیر  االنجلیزیة الكویت مدرسة ھدف 
األمر" ولي / الطالب "دلیل في علیھا المنصوص السیاسات كافة في بالتزامھ یقر األمر ولي فإن المالیة السیاسة توقیع وعند  2024-2023الدراسي العام بدایة في الدلیل نشر ویتم 

وتعتبر جزءاً من إجراءات التسجیل. 
یحق لمدرسة الكویت االنجلیزیة تحت أي ظرف ما تعدیل أو تغییر أي بند من بنود سیاستھا .

و یحق لھا رفع صور طالبھا علي مواقع التواصل اإلجتماعیة الخاصھ بھا  ( اال في حالھ ابالغ ولي االمر خطیا و مسبقا ) .
القواعد السلوكیة لولي األمر : سادسا:

نرحب بالمناقشات واألسئلة واإلقتراحات والنقد البناء ألنھ یعود بالنفع على المدرسة خاصة إذا أبدى اولیاء األمور والمجتمع المدرسي اإلھتمام بالشؤون المدرسیة.  نتوقع من أولیاء 
األمور الكرام اإللتزام بقواعد السلوك الواردة في كتیب ولي األمر/ الطالب. ونحن على ثقة تامة بأن أولیاء األمور سیكونون عونا لنا بتطبیق وتنفیذ األخالقیات المطلوبة ونشكر 

 دعمكم المستمر للمدرسة.

:الحضور والغیاب:سابعا
ستقوم االمر، ولي قبل من المدرسة إلدارة سابق كتابي إخطار بدون أیام أربعة لمدة الطالب تغیب حال وفي دراسي یوم أول من المدرسي بالدوام االلتزام المقبولین الطلبة على 

المدرسة في الیوم الخامس بإسقاط اسم الطالب وإشغال مقعده.
 شروط عامة::ثامنا

ضمنیا یعني اخرى رسوم اي او المقعد حجز سداد عند او الین اون التسجیل خدمات عبر السیاسھ قبول او  االداریة و المالیة السیاسة على األمر ولي توقیع .1
موافقھ ولي  األمر على كل بنودھا دون اي تحفظ .

قیام األب او األم بالتوقیع على السیاسة المالیة و االداریة  یعني اھلیتھ للتوقیع  و انھ ملتزم  بكل ما جاء بالسیاسة المالیة دون الرجوع على المدرسة  باي شكل كان ..2
ولي االمر ھو الطرف المسؤول عن السداد في حال امتناع جھھ العمل عن السداد  ..3
بمثابة لھم مقاعد وتوفیر المدرسة في للدراسة قبولھم او التسجیل إعادة رسوم سداد او  2024-2023الدراسي للعام األبناء / اإلبن تسجیل إعادة یعتبر ال .4

من صادر إیصال بموجب إال الوفاء ھذا یثبت ال إذ فیھ المقیدین العام أو السابقة األعوام عن الدراسیة بالمصاریف األمر ولي وفاء على دلیل أو قرینة 
المدرسة بسداد المبالغ أو شھادة منھا ببراءة الذمة.

تحدیث مسؤولیة تقع و المدرسة لدى المسجل االلكتروني البرید عبر او االمر ولي ھاتف على النصیھ الرسائل عبر ھي المدرسة و االمر ولي بین المعتمدة التواصل وسیلة .5
بیانات التواصل على ولي االمر .

         2024-2023الدراسي للعام األبناء / اإلبن تسجیل تعید لن المدرسة فإن  السابقة لألعوام األبناء / األبن عن المالیة المستحقات كامل سداد یتم لم اذا .6
اال بعد سداد جمیع المستحقات المالیة السابقة  وللمدرسة االمتناع عن تسلیم ملف الطالب لولي أمره حتى یتم سداد كامل المبالغ المترصدة في ذمتھ.

        الوفاة) (شھادة ذلك یثبت ما وإحضار األب وفاة ذلك من ویستثنى  الخاصللتعلیم العامة اإلدارة شروط على بناء األمر ولى قبل من الطالب تسجیل یتم .7
و یقوم الولي القانوني بإجراءات التسجیل أو إعادة التسجیل .

الطالق (وجوب صدور حكم نھائي من المحكمة بالحضانة لدى (الحاضن) لھ إلتمام عملیة التسجیل) . في حالة.8
یتحمل ولي االمر المسئولیة القانونیة عن جمیع المعلومات و المستندات المقدمة منھ دون ادني مسئولیة علي المدرسة..9

إقرار وتعھد

/ .............................................................. في الصف/........................  الرقم المدني للطالب / .........................................................الطالبأقر أنا ولي أمر 

بأني قد اطلعت على السیاسات المالیة  و االداریة أعاله،  و موافق علیھا كاملھ كما ھي وأتعھد بسداد الرسوم الدراسیة في تواریخ استحقاقھا.   2024- 2023للعام الدراسي 

اسم ولي األمر: .....................................................................         الرقم المدني لولى األمر : ................................................

عنوان ولي األمر : ................................................................          توقیع ولي األمر: .( االب ) ............................................

                                                                                                   توقیع ولي األمر: .( االم ) ............................................     
                                                                                                            

رقم ھاتف االب  :  ............................................................./   ..................................................................

البرید االلكتروني لألب : ............................................................................................................................

رقم ھاتف االم  : .............................................................. /  ....................................................................

البرید االلكتروني لألم : .............................................................................................................................

رقم ھاتف للطواري :- ............................................................ /   ..............................................................

           حساب االنستجرام الخاص بولي األمر :  - ..................................................................................


