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  إذا كنت تظن أن التعليم مكلف ،، فجرب الجهل!ّ 

  إتفاق مالي بين مدرسة العاصمة الخاصة وأولياء األمور

  م2020/2021خيارات دفع الرسوم 

  

  

  المدرسية لمدرسة العاصمة الخاصة رسومال جراءات دفعإ

 وشروط االتفاق، خيارات الدفع 

ضمان و ،من جهة تعليميةال لطالبامصالح وتعزيز تتمثل أولوية مدرسة العاصمة الخاصة في حماية      

ً للخيارات المتاحة من جهة أخرى (اختيار واحد  إلتزام اولياء االمور بشكل كلي بدفع الرسوم الدراسية وفقا

  من اإلجراءات الثالثة) إجراءات الدفع والشروط ذات الصلة.

في الوقت المحدد وليست مسؤولية المدرسة يتحمل أولياء األمور مسؤولية دفع الرسوم الدراسية     

  .اإلستمرار في تذكيرهم عندما تكون الرسوم مستحقة أو عندما يكون هناك تأخير في الدفع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :معنا للتواصل
 cps20102011@hotmail.com اإللكتروني: البريد                                                24480355-968+ هاتف:ال
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  الرسوم هيكل 

  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 

  :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 80: الثاني عشر للصف التخرج حفل. 3

  كاملة للسنة عماني لایر 5: للكتب خزانة. 4

  .أدناه المذكورة المنطقة حسب على الحافالت رسوم تسري .5

رسوم االتجاه الواحد طيلة 
 العام الدراسي

  رسوم النقل للعام الدراسي كامل
 (ذهاب وعودة)

 المنطقة

 الخوير 450.000 225

 القرم/ مدينة السلطان قابوس 475.000 238

 رأس الحمرة 500.000 250

 الغبرة -بوشر 550.000 275

 األنصب -العذيبة  575.000 288
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  عـــــــروط الدفـــــش

  : ضع عالمة ختيارك أدناه مقابل إفي المربع  

 المدة الدفع بتساوي  :1الخيار  . 1
 الفصل بداية في مؤجلة شيكات أي ، دفعتين على وباقي المبلغ ،القبول وقت عماني لایر 300 دفع لولي األمر يمكن 

  .يناير /والفصل الثاني أكتوبر /األول الفصلحيث يكون . الدراسي

  .شيك لكل عماني لایر 2 قدرها غرامة فرض فسيتم ، البنك من إعادته أو شيك أي شطب تم إذا 

 
 بطاقة السحب اآللي :2الخيار  . 2

دفع الرسوم كاملة بواسطة شيك مصرفي مؤجل أن يقوموا بتقديم هذه الشيكات  طريقة الذين يفضلون األمور أولياءعلى 

  هم / أطفالهم إلى المدرسة.لإلى مكتب الشؤون المالية للمدرسة قبل إرسال طف

في تمديد تاريخ تقديمه  األمور أولياءفي حالة رغبة أحد  يتم تقديم هذه الشيكات إلى البنك في تواريخ اإلصدار.، عادة 

 72المدرسة قبل مجلس إدارة إلى مكتب رئيس ورقياً لبنك، يجب تقديم طلب خطي عن طريق البريد اإللكتروني أو إلى ا

   ساعة من تاريخ إصدار الشيك.

مجلس وبمجرد الموافقة على الطلب من قبل مكتب رئيس  المدرسة لن تأخذ بعين االعتبار الرسائل أو المكالمات الهاتفية.

ذا لم يتم وإلضمان السداد،  األمر وليمن تاريخ تقديم الطلب إلى يوًما  عشر خمسة، سيتم منح فترة سماح مدتها دارةاإل

 األمور ألولياءومع ذلك، يجوز  .من أجل صرفه دون أي مزيد من اإليحاء بنكفسيتم تقديم الشيك إلى ال قبول الطلب

من فترة التمديد عن طريق سداد المبلغ بالكامل بواسطة بطاقة ) عشر الخامس اليومسحب الشيكات قبل اليوم األخير (

  االئتمان.

  .شيك لكل عماني لایر 2 قدرها غرامة فرض فسيتم ، البنك من إعادته أو شيك أي شطب تم إذا 
 

 المتساوية الخمس شيكات األقساط  :3الخيار  . 3

عن طريق إصدار شيكات  متساويةات دفعأقساط/ خمسعبر القسط من دفع  االستفادةعلى  األمر وليقدم قد يُ      

ومع  لن يتم منح هذه الحاالت أي تمديد زمني. . سيتم تقديم هذه الشيكات إلى البنك لسدادها في تاريخ اإلصدار.جلةمؤ

 (تاريخ إرسال المدرسة الشيك إلى البنك)عن طريق بطاقة االئتمان في تاريخ اإلصدار أو قبله  األمر وليذلك، قد يدفع 

  من المدرسة بعد الدفع. المؤجلشيك الوسحب 

  .شيك لكل عماني لایر 2 قدرها غرامة فرض فسيتم ، البنك من إعادته أو شيك أي شطب تم إذا 
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  دــــــــتعه

أنا ولي األمر ، أتعهد بأنه بمجرد التوقيع على هذه اإلتفاقية المالية والتسجيل الرسمي للطالب في المدرسة يحق  -1

الرسوم الدراسية بالكامل دون أي للمدرسة الرسوم الدراسية للفصلين األول والثاني وأنا ولي األمر، يجب أن أدفع 

  تأخير.

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

أنا ولي األمر ، أتعهد أنني مسؤول بالكامل عن الشيكات التي أجريها للمدرسة لتحصيل الرسوم الدراسية وفقاً   -3

  لتواريخ الشيكات، سواء كانت هذه الشيكات بإسمي (ولي األمر) أو نيابة عن شركة أو مؤسسة أو غير.

 

رقم  البطاقة المدنيةمل اح___________________________  أنا: القانوني المسؤول /األمر ولي تصريح

مدرسة العاصمة في  المذكور أدناه مسؤوليتيتحت  الذي  ي/أطفال/طفليالراغب في تسجيل  ____________

 أيأتفق على أنني قد قرأت وفهمت محتويات هذه الوثيقة وأوافق على االلتزام بها دون  ، مسقط33 الخاصة، الخوير

 :طوشر

  

  الصف  اسم الطفل الكامل م
رقم البطاقة 

  المدنية
  مالحظات شيكال مبلغ  شيكرقم ال  شيكتاريخ ال

  
              

  
              

  
              

  
              

  

  توقيع محاسب مدرسة العاصمة الخاصة                                   المسؤول توقيع ولي األمر /

                                                                                   2021/     / :       التاريخ 
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  مـــــــخص

 الدراسية الرسوم على عماني لایر 50 خصم الصغير األخت/  لألخ يمنح  

  والمبالغ المستردة والتحويالت:إلغاء القبول 

  إذا لم يتم تسليم جميع المستندات المطلوبة حسب وزارة التربية والتعليم واالتفاق المالي المطلوب وتقديم الشيكات

ً  15، إلى مكتبنا في غضون    من رسوم التسجيل لایر 100القبول وإعادة  إلغاءمن القبول، يتم  يوما

 لایر 001 إرجاع فسيتم الحجز، من يوًما 15 غضون في التسجيل إلغاء في األمور أولياء أحد رغبة حالة في 

  .خدمة كتكلفة عماني لایر 200 بمبلغ االحتفاظ وسيتم لكل طفل عماني

 على واحد شهر قبل خطي إشعار تقديم عليه يجب المدرسة، من إلغاء التسجيل األمور أولياء أحد رغبة حالة في 

  .االنسحاب من األقل

 عدم حالة في. المدرسة تقرره لما وفقًا كاملة الرسوم دفع ويجب ، دراسيال لفصلارسوم  المدرسة تفرض سوف 

  .كاملة دراسية لسنة كاملة رسوم ستُفرض واحد، قبل شهر إشعار وجود

 من خالل البوابة التعليمية في حالة وجود مستحقات مالية معلقة. لن يتم تحويل الطالب  

 االمتحانات نتائج أو المدرسة في الحضور مع تتناسب وال لالسترداد قابلة ليست الدراسية الرسوم  

  العام السابق واضحة.يجب تسجيل الطالب في السنة/ الفصل الدراسي التالي فقط إذا كانت الرسوم من  

  والسلوك إذا كان هناك أي دليل على سوء السلوك وأعمال العنف تحتفظ المدرسة بالحق في إنهاء /طرد الطالب

  .المسيء ، وعدم اإلمتثال لسياسات المدرسة وأي انتهاكات ثقافية وفقاً لقوانين سلطنة عُمان
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 مدرسة العاصمة الخاصة 

 أحادية وثنائية اللغة

 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

 

If you think Education is expensive, try Ignorance! 

Financial agreement between the Capital Private School and the parent or 
guardian of the student 

2021-2020 Fees payment options 

Contact Us: 

Number:+96824480355E-mail Address: cps20102011@hotmail.com 

 

Capital Private School Fees Payment Procedure, Payment Options, and Conditions Agreement 

 

The Capital Private School’s priority is to protect student’s educational interests on one hand and to ensure 

that parents comply fully with the payment of tuitions according to the available options (one of the three 

options), payment procedures, and related terms. 

It is the responsibility of the parent to pay the fees on time & it is not our ultimate responsibility to keep 

reminding parents when the fees are due or there is lapse in payment 
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 مدرسة العاصمة الخاصة 

 أحادية وثنائية اللغة

 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

                                                               FEE STRUCTURE 

The following fees include tution fees & books only. 

GRADE الصف FEES 
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 

 

The following charges are ADDITIONAL & are NOT INCLUDED In the fees: 

1. NEW ADMISSION REGISTRATION CHARGES: 200 OMR 
2. UNIFORMS: 12 RO FOR ONE SET 
3. GRADUATION PARTY FOR GRADE 12 : 80 RO 
4. LOCKERS: 5 RO FOR FULL YEAR 
5. BUS CHARGES ARE APPLICABLE AS PER THE DISTANCE MENTIONED BELOW. 

AREA 
AMOUNT FULL YEAR FOR 2 TRIPS 

(PICKUP+ RETURN) 
AMOUNT ONE TRIP 

FULL YEAR 

AL KHUWAIR  450.000 225 

QURUM /MADINAT SULTAN E 
QABOOS 475.000 238 

RAS-AL-HAMRA 500.000 250 

BAUSHAR -AL GHUBRA 550.000 275 

ATHAIBA-AL ANSAB 575.000 288 
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 مدرسة العاصمة الخاصة 

 أحادية وثنائية اللغة

 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

PAYMENT TERMS 

Please put a mark ( ) in the box against your choice below. 

 

Option 1:  TERM WISE PAYMENT 

Parents can pay 300 OMR at the time of admission & the balance can be paid in TWO instalments i.e. post 
dated cheques at the start of the term. Term 1: October & Term:  January. 

If any cheque is dishonored or returned from bank a penalty of OMR 2 shall be charged per cheque. 

 

Option 2:  DR/ CR CARD 

Parents who prefer to pay full fees by a postdated bank cheque mechanism shall provide such cheques to 
the school’s finance office before sending their child/children to school.  

Ordinarily such cheque will be submitted to the bank on the dates of issue. In case a parent wishes to 
extend the date of submission to the bank, a written application must be submitted to the School 
Chairman’s office 72 hours before the date of issue of the cheque. 

 The school will not honor telephone messages or calls. Once such an application is approved by the 
Chairman’s office a fifteen working day grace period from the date of application will be granted to the 
parent to ensure the payment, failing which the cheque will be submitted to the bank for encashment 
without any further intimation. However, parents may withdraw their cheque before the last day (15th 
day) of extension by making a credit card payment in full. 

If any cheque is dishonored or returned from bank a penalty of OMR 2 shall be charged per cheque. 

 

Option 3:  FIVE EQUAL INSTALLMENT CHEQUES. 

Parents may offer to avail of a 5 equated installment payment mechanism by issuing postdated cheques. 
These cheques will be presented to the banks for encashment on the date of issue. No time extension will 
be offered for such cases. However, parents may pay by credit card on or before the date of issue (date of 
submission to the bank by school) and withdraw the postdated cheque from school after such payment. 
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DECLARATION 

 

1- I, the student's parent, pledge that once this financial agreement has been signed and the student 
has been officially enrolled in the school, the school will be entitled to the tuition fees of the 
firsthand second semesters and I (the parent) must pay the full tuition fees without any delay.  

2- The parent pledges to pay any amount that’s results from any damage caused by the student within 
the school or school campus. 

3- I, the student's parent, pledge that I am fully responsible for the cheques I make to the school to 
collect the tuition fees according to the dates of the cheques, whether these cheques are in my 
name (the parent) or on behalf of a company or institution or others. 

 

Declaration by Parent/Legal Guardian: I ____________________________________ holding civil ID 

number __________________seeking admission in the Capital Private School, Al Khuwair 33, Muscat for 

my child/children/ward listed below agree that I have read and understood the contents of this document 

and agree to unconditionally abide by the same: 

 

Signature of Parent/Guardian       Signature of CPS accountant 

 

 

S. N Full name of child  Grade 
(class) 

Civil ID 
Number 

Chq Date Chq 
Number 

Chq 
Amount 

Remarks 

1        

2        

3        

4        

5        
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DISCOUNTS  

 

 A Sibling Discount of RO 50 on the tuition fees shall be granted to the younger brother / sister 
 

 

CANCELLATION OF ADMISSION, REFUNDS & TRANSFERS 

 

 If all the documents required as per the Ministry of Education & Cheques are not submitted to our office 
within 15 days of admission, the admission shall be cancelled& the registration fees shall be refunded 
amounting to OMR 100. 
 

 In case a parent wishes to cancel the admission within 15 days of booking or reserving a seat only a sum of 
OMR 100 per child will be returned and OMR 200 will be retained as service cost. 
 

  In case a parent wishes to withdraw a child from school they must give written notice at least one 
calendar month before the withdrawal.  
 

 The school will charge fees semester wise and full fees have to be paid as decided by the school. In the 
absence of a one month notice the full fees for an entire school year will be charged 
 

 A student will not be transferred through the education portal in case of any dues pending. 
 

 Tuition Fees are neither refundable nor proportionate to attendance at school or the exam results.  
 
 

 Student shall be registered for the next Year/Term only if the balances from the previous year are clear. 
 

 The school reserves the right to terminate the student if there is anyevidence ofmisconduct, acts of 
violence, abusive behaviour, failure to comply with the school’s policies & any Cultural violation as per the 
laws of Sultanate of Oman. 
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