
 

 

 
 السياسة المالية و اإلدارية

2024-2023 
 السادة /  أولياء األمور   المحترمون

 تحية طيبة وبعد،

 جاء فيها . يرجى االطالع على السياسة المالية واإلدارية لمدرسة الكويت االنجليزية والتوقيع على نموذج اإلقرار بما يؤكد قبولكم والتزامكم بما 

 االدارة العامة للتعليم الخاص –الدراسية قابلة للزيادة عما هو مذكور الحقا في حال صدور قرار من وزارة التربية يرجى العلم بأن الرسوم 

 : 2023/2024الرسوم الدراسية للعام الدراسي 
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 د.ك     غير مرتجع في أي حال و ال تعتبر جزءا من الرسوم  الدراسية . 50           (للطالب الجدد فقط)رسم التقييم 

 د.ك    غير مرتجع في أي حال و ال تعتبر جزءا من الرسوم  الدراسية . 30           (للطالب الجدد فقط)رسم إعادة التقييم 
 لتسجيل غير مرتجع بأي حال وهي جزء  من الرسوم الدراسية د.ك   يسدد عند التسجيل أو إعادة ا 100          رسم التسجيل           

 يمكنكم سداد الرسوم على النحو التالي :
 زيارة قسم المحاسبة في المدرسة بحيث : -1

 أ.   تقبل جميع بطاقات الكي نت 
 ب. تقبل بطاقات االئتمان الخاصة ببنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي فقط .

 النقدي .ج. يمنع التداول 
 IBAN: KW12NBOK0000000000001005422602بنك الكويت الوطني     –كما يمكن التحويل الى حساب : مدرسة الكويت االنجليزية  -2

 وفق الخطوات التالية : زيارة موقع المدرسة االلكتروني -3

a.  لسداد اون الين ا 

b.  تحميل برنامجedunation   . واتباع التعليمات الموضحة في الفيديو المرفق بالموقع 

   :موعد سداد الرسوم الدراسية كالتالي 
 

 الدفعة الثالثة ة  الدفعة األو الدفعة الثان

ل  ل 10سدد ق ل أب يناير10سدد ق ل  تم10سدد ق س

 من إجما القسط⅓  من إجما القسط⅓  من إجما القسط⅓ 
   

 يرجى مالحظة اآلتي :
 رسوم التسجيل وإعادة التسجيل تخصم من قيمة القسط األول . ●
 . 2023-2022البد من سداد القسط الثاني كامال  للعام الدراسي الحالي  2024-2023إلعادة التسجيل للعام الدراسي الجديد  ●
 دراسية عن سنوات سابقة .   ال يسمح للطالب بااللتحاق بالعام الدراسي الجديد اذا استحق عليه أي رسوم ●
 دينار .  100في حال وجود مقاعد شاغرة بداية العام الدراسي يتم التسجيل بسداد القسط األول كامال متضمنا مبلغ حجز المقعد البالغ   ●
 ا  .الستالم التقارير الدراسية البد من سداد الرسوم الدراسية بموعدها علما بأن كل التقارير سيتم إصدارها إلكتروني ●

 
 رسوم المواصالت والزي المدرسي:

 
 دينار ) 320ذهاب أو عودة (  -  دينار ) 420ذهاب وعودة (  المناطق البعيدة : 
 دينار ) 320ذهاب أو عودة ( -دينار )   400ذهاب وعودة (  المناطق القريبة :

 غير مسترجع  –رسوم المواصالت  دينار ) حجز مكان لإلشتراك في خدمة المواصالت وتعتبر جزء من 50يتم سداد مبلغ (  ●
 دفعات وفقا لطريقة سداد الرسوم الدراسية . 3يتم سداد رسوم المواصالت على  ●

 . على جميع الطلبة المسجلين في مدرسة الكويت االنجليزية ارتداء الزي الرسمي الخاص بالمدرسة علماً بأن الزي متوفر للشراء في المدرسة 
 



 

 

 
 

  :االنسحاب 
 

 االنسحاب يتم تطبيق اإلجراءات التالية :في حالة 
 بناء على تعليمات االدارة العامة للتعليم الخاص فإن مبلغ التأمين لحجز المقعد الدراسي غير قابل لالسترجاع نهائيا . ■
 يل جزءاً منها.عتبر رسم التسج% من الرسوم الدراسية وي33.33أكتوبر يستحق عليه  31الطالب المنسحب بعد التحاقه بالمدرسة ليوم دراسي واحد وحتى  ■
 %  من الرسوم الدراسية ويعتبر رسم التسجيل جزءاً منها.50ديسمبر يستحق عليه  31نوفمبر إلى  1لطالب المنسحب في الفترة من ا ■
 نها.جيل جزءاً م% من الرسوم الدراسية ويعتبر رسم التس66.66يناير  إلى نهاية شهر فبراير يستحق عليه  1الطالب المنسحب في الفترة من  ■
 مارس يلتزم ولي األمر بسداد كامل الرسوم الدراسية المترتبة عليه. 1الطالب المنسحب بعد  ■
 الملف الصحي ) مالم يتم سداد المبلغ المستحق وفق الجدول الموضح أعاله . –براءة ذمة  –لن يتم تسليم ولي األمر ( شهادات انتقال  ■
بناء على الطلب الموقع من ولي األمر ثم رغبته  في العودة مجددا الى المدرسة خالل نفس العام الدراسي يتم  في حال إتمام إجراءات انسحاب الطالب ■

 معاملته كطالب جديد  حسب السياسة المالية  الخاصة بالمدرسة .

 االلتحاق المتأخر عن بداية العام الدراسي:
 

 أي خصم . ال يمنح الطالب الملتحق متأخرا خالل الفصل الدراسي األول ●
 % فقط في حالة االلتحاق مع بداية الفصل الدراسي الثاني .20يمنح الطالب خصم  ●

 
 .دليل الطالب / ولي األمر:

 
ي األمر / الطالب" وفق مايذكر من أهم أولويات مدرستنا توفير بيئة تعليمية آمنة وعالية الجودة لجميع الطالب وتقع على عاتق الوالدين مسؤولية االلتزام بـ "دليل ول

 www.kes.edu.kwيمكنكم االطالع عليه عبر اإلنترنت على  2024-2023في بداية العام الدراسي 
 ة المالية فإن ولي األمر يقر التزامه بكافة السياسات المنصوص عليها وتعتبر جزءاً من إجراءات التسجيل. وعند توقيع السياس

 يحق لمدرسة الكويت االنجليزية تعديل أو تغيير أي بند من بنود سياستها تحت أي ظرف .
 حالة ابالغ ولي االمر خطيا و مسبقا ) .و يحق لها تحميل صور طالبها على مواقع التواصل اإلجتماعية الخاصة بها  ( اال في 

 
 القواعد السلوكية لولي األمر :

موجودة في دليل ولي األمر / ترحب المدرسة بالمناقشات واالسئله واالقتراحات والنقد البناء لصالح المدرسة كما نتوقع من أولياء األمور االلتزام بقواعد السلوك ال
 أولياء األمور سيتعاونون معنا في تنفيذ السياسة المدرسية .الطالب. ونحن على ثقة دائًما أن 

 
 الحضور والغياب:

رة المدرسة من قبل ولي األمر، على الطلبة المقبولين االلتزام بالدوام المدرسي من أول يوم دراسي وفي حال تغيب الطالب لمدة أربعة أيام بدون إخطار كتابي سابق إلدا
 س بإسقاط اسم الطالب وإشغال مقعده.ستقوم المدرسة في اليوم الخام

 
 شروط عامة:

اخرى يعني ضمنيا توقيع ولي األمر على السياسة المالية و االدارية  او قبول السياسة عبر خدمات التسجيل اون الين او عند سداد حجز المقعد او اي رسوم  . 1
 موافقة ولي  األمر على كل بنودها دون اي تحفظ .

شكل قيع على السياسة المالية و االدارية  يعني أهليته للتوقيع  وأنه ملتزم  بكل ما جاء بالسياسة المالية دون الرجوع على المدرسة  بأي قيام األب أو األم بالتو . 2
 كان .

 ولي األمر هو الطرف المسؤول عن السداد في حال امتناع جهة العمل عن السداد  . . 3
او سداد رسوم إعادة التسجيل أو قبولهم للدراسة في المدرسة وتوفير مقاعد لهم بمثابة دليل  2024-2023اسي ال يعتبر إعادة تسجيل اإلبن / األبناء للعام الدر . 4

المدرسة بسداد المبالغ أو على وفاء ولي األمر بالمصاريف الدراسية عن األعوام السابقة أو العام المقيدين فيه إذ ال يثبت هذا الوفاء إال بموجب إيصال صادر من 
 نها ببراءة الذمة.شهادة م

 لى ولي األمر .وسيلة التواصل المعتمدة بين ولي األمر والمدرسة هي عبر البريد االلكتروني المسجل لدى المدرسة وتقع مسؤولية تحديث بيانات التواصل ع . 5
إال بعد سداد   2024-2023يل اإلبن / األبناء للعام الدراسي اذا لم يتم سداد كامل المستحقات المالية عن األبن / األبناء لألعوام السابقة  فإن المدرسة لن تعيد تسج . 6

 ه.جميع المستحقات المالية السابقة، ويحق للمدرسة االمتناع عن تسليم ملف الطالب لولي أمره حتى يتم سداد كامل المبالغ المترصدة في ذمت
الخاص ويستثنى من ذلك وفاة األب وإحضار ما يثبت ذلك (شهادة الوفاة)  و يقوم يتم تسجيل الطالب من قبل ولي األمر بناء على شروط اإلدارة العامة للتعليم  . 7

 الولي القانوني بإجراءات التسجيل أو إعادة التسجيل .
 في حالة الطالق (وجوب صدور حكم نهائي من المحكمة بالحضانة لدى (الحاضن) له إلتمام عملية التسجيل. . 8
 جميع المعلومات والمستندات المقدمة منه دون أدني مسئولية علي المدرسة. يتحمل ولي األمر المسئولية القانونية عن . 9
 

 إقرار وتعهد
 

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

 .بأني قد اطلعت على السياسات المالية واالدارية أعاله، وموافق عليها بالكامل  كما أتعهد بسداد الرسوم الدراسية في تواريخ استحقاقها 2024- 2023للعام الدراسي 
 

   ........................     ...............................................................      اسم ولي األمر: .....................................................

 ...............توقيع ولي األمر( االم ): ...........................................…                توقيع ولي األمر( االب ): ............................................  

 ...............................................رقم هاتف األب  :  ....................................................                    البريد االلكتروني لألب : .......... 

 البريد االلكتروني لألم : .............................................................        ........  رقم هاتف االم  : ................................................ 


