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2220-12Year 20Fees for the Academic  

The fees listed below are for the academic year 2021-2022 for Elite International School as approved by the 
Ministry of Education and Higher Education. Kindly note that Elite International School has submitted a request 
to the Ministry of Education and Higher Education to increase its tuition fees and additional expenses. If the 
request is accepted, fees and payments will be adjusted based on what is approved by the Ministry of Education 
and Higher Education. 

Academic, Additional and Optional Fees 

Grade 
7 

Grade 
6 

Grade 
5 

Grade 
4 

Grade 
3 

Grade 
2 

Grade 
1 

K Pre-K Pre-
school 

Fee Type 

 

220 222 222 222 222 222 222 - - - Entrance Exam Fee 

20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 Registration Fee 

3,500 20752 20752 20752 20752 20752 20752 10652 10122 10122 Books Fees  

3,300 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322 Seat Reservation Fee 

35,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000  20,000 20,000 Tuition Fees 

4,620 40622 40622 40622 40622 40622 40622 40622 40622 40622 One Way 
Transportation 

6,660 60622 60622 60622 60622 60622 60622 60622 60622 60622 Two Ways 
Transportation 

 
   Additional Fees: 
       

QR 220 ( for grade 1 to up only) Entrance exam fee (non-transferable and non-refundable under 
any circumstances) 

 QR 2,200  Registration (paid only once to the school, the payment is made 
directly upon registration, (non-transferable and non-
refundable under any circumstances)) 

 
Seat Reservation Fee: 
A fee of (3300) QR for each currently registered or newly registered  student, which will be deducted from the 
school fees for the first semester (non-transferable and non-refundable under any circumstances). 
 
All fees mentioned above will be paid upon student’s registration in addition to the seat reservation fee 
(Entrance exam and Registration apply only for new students). 

 

Books Fees: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR 1,100    Pre-school and Pre-K Books fees are non-transferrable and non-refundable under any 
circumstances. Arabic, Islamic studies and Qatar History books 
are not included in the list of books fees. Non-Qatari students 
must purchase them as per the instructions of the Ministry of 
Education and Higher Education. 

QR 10652  K 

QR  20752  Grade 1 to 6 

QR  3,520 Grade 7 
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Tuition Fees: 

 

Transportation Fees: 
 

Annual Transportation 
Fees 

Semester 2 Semester 1 Category 

026,4QR  ,,014 QR ,,014 QR One Way 

QR 62644 0,044 QR 0,044 QR Two Ways 

Transportation fees must be paid in full before the due date (as shown below) 

 

Fee Payments and Due Dates: 

First Semester fee: Due before 09/09/2021. It includes the first semester fee, books fees, and transportation fees 
for the first semester (if any). The seat reservation fee will be deducted as it is considered part of the tuition fees. 

Second Semester fee: Due before 09/12/2021. It includes the second semester fee and transportation fees for the 
second semester (if any).  

Payment Terms: 

Upon registration, payment is made in cash at the Accounting Office; QR (3,300) for the current students and QR 
(5,500) for the new students. 

The remaining payments will be made according to the dates specified above. Payments can be in cash, by cheque 
or electronic transfer. 

Note: Any returned cheque must be paid in cash to the Accounting Office within two days of receiving the bank's 
notice. 

Payment Terms for Late Registration: 

1. If the student is registered after 09/09/2021, the first semester fee, books fees and transportation fees for 
the first semester (if any) must be paid in addition to all additional fees. 

2. If the student is registered after 09/12/2021, the first and second semesters fees, books fees and 
transportation fees for the first and second semesters (if any) must be paid in addition to all additional 
fees. 

3. If the student is registered after 20/01/2022, the second semester fees, book fees and transportation fees 
for the second semester  (if any) must be paid in addition to all additional fees 

Cancelling Registration: 

The cancellation rules apply to all educational cycles: 

• Fees (entrance exam -  registration - seat reservation fees are non-refundable and non-transferable under any 
circumstances). 

• If a student's registration is canceled after the students' start date, the first semester fee, books fees and 
transportation fees for the first semester (if any) must be paid as shown above (if the student actually attended 
school). 

 

Annual tuition fees Semester 2 Semester 1 Category 

420,00 QR 410,00 QR 410,00 QR Pre-school and Pre-K 

425,00 QR 412,50 QR 412,50 QR Kindergarten (K) 

430,00 QR 415,00 QR 415,00 QR Grade 1 to 6 

435,00 QR 417,50 QR 417,50 QR Grade 7 
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• If a student's registration is canceled after the end of the first semester and the school is notified a month before 
the end of the first semester, the first semester fee, books fees and transportation fees for the first semester (if 
any) must be paid as described above. 

• If a student’s registration is canceled after 09/12/2021, the first semester fee, books fees as well as the second 
semester fees and transportation fees for the first and second semesters (if any) must be paid as described above. 

Education/School Vouchers Payment System: 

Tuition fees, books fees, and transportation fees are paid only for Qatari students through the Ministry of 

Education and Higher Education. The value of the voucher is (QR 28,000) (Twenty Eight Thousand Qatari Riyals 

only). If the school fees (Tuition, books and transportation) are higher than the value of the education voucher, the 

parents/guardian shall pay the difference between the voucher amount and the school’s fees set for the 

educational stage. In addition, parents must submit the following documents: 

1. Both parents/guardians are required to bring To Whom It May Concern letter from his/her workplace for 

the education vouchers between 01/09/2021 to 09/09/2021. 

2.  If the mother is Qatari not working, then she should submit letter from the Ministry of Administrative 

development, labor and social affairs between 01/09/2021 to 09/09/2021. 

3. If the mother is not Qatari and not working, then she should submit a copy of her Qatar ID and should sign 

an acknowledgment and an undertaking to Elite International School between 01/09/2021 to 09/09/2021. 

4. If the mother is not Qatari, divorced, outside the country, and all these three conditions are met, then the 

father should submit a copy of his Qatar ID and should sign an acknowledgment and an undertaking to Elite 

International School between 01/09/2021 to 09/09/2021. 

5.  If the parent (father/mother) is deceased0 then concerned parent’s death certificate should be submitted 

between 01/09/2021 to 09/09/2021. 

6. After student’s registration0 parents must sign the education voucher consent form (for current and new 
students). 

7.  MOE will not pay for your child/children until you submit aforementioned documents. 

General Provisions: 

• The registration of any new student is canceled if he/she does not attend school during the first two weeks from 
the students’ start date without informing the school in writing. 
• If a student is dismissed from the school or from the transportation service based on what the administration 
deems appropriate for any reason, paid amounts shall not be refunded under any circumstances. 
• To cancel a student’s registration0 the parents/guardian needs to submit a written letter to the Student Affairs 
Office, mentioning the reasons. 
• In the event of a delay in payment of any due amount, no statements, certificates, or results of the student will be 
issued before the parents/guardian pays the full due amount. 
• Tuition fees do not include excursion fees. 
All registration and cancellation rules apply to Qatari and non-Qatari students as described above. 
Agreement 

It is compulsory to sign this agreement and return it to the Students Affairs office with the application for 
registration. 

I, the student's parent/guardian, hereby acknowledge and undertake to abide by all the aforementioned rules, 
provisions and procedures of the responsibilities incurred as stated above by paying all applicable fees charged. 

Students’ Name: …………………………………………………   Grade: …………………………………………. 

Guardian’s Name: ………………………………………………  

Signature: …………………………………………………………..   Date: ……………………………………………… 
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 ,4,, -1,20رسوم العام الدراسً 

. ونحٌطكم علماً ل وزارة التعلٌم والتعلٌم العالًوالمعتمدة من قب لمدرسة النخبة العالمٌة 2222-2221للعام الدراسً  أدناهالرسوم الواردة 

واإلضافٌة وفً حال الموافقة على طلبنا لقد تقدمت مدرسة النخبة العالمٌة إلى وزارة التعلٌم والتعلٌم العالً بطلب زٌادة الرسوم الدراسٌة 

 سوف ٌتم تعدٌل الرسوم والدفعات إستناداً على ما ٌتم الموافقة علٌه من قبل وزارة التعلٌم والتعلٌم العالً .

 ختٌارٌةإلضافٌة واإلواالرسوم الدراسٌة 

 نوع الرسوم
 

قبل  ما
 الروضة

الروضة 
 االولى

الروضة 
 الثانٌة

الصف 
 االول

الصف 
 الثانً

الصف 
 الثالث

الصف 
 الرابع

الصف 
 الخامس

الصف 
 السادس

الصف 
 السابع

رسم إمتحان 
 الدخول

- - - 222 222 222 222 222 222 222 

 20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 20222 التسجٌل

 3,522 20752 20752 20752 20752 20752 20752 10652 10122 10122 الكتب 

 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322 المقعدحجز 

الرسوم 
 الدراسٌة

22,222 22,222 25,222 32,222 32,222 32,222 32,222 32,222 32,222 35,222 

المواصالت 
 اتجاه واحد

40622 40622 40622 40622 40622 40622 40622 40622 40622 40622 

المواصالت 
 اتجاهٌن

60622 60622 60622 60622 60622 60622 60622 60622 60622 60622 

 
 الرسوم االضافٌة :

 
 من الصف األول االبتدائً( )فقط ابتداءً  ر.ق 222 رسم إمتحان الدخول ) غٌر قابل للتحوٌل أولإلسترجاع تحت أي ظرف (

مباشرة ٌتم دفع المبلغ و، فقط للمدرسة  التسجٌل )ٌدفع المبلغ مرة واحدة 
 ( (غٌر قابل للتحوٌل أولإلسترجاع تحت أي ظرف) عند التسجٌل ،

 ر.ق 2,222

 
 حجز المقعد :

 

غٌر قابل  )االول  الفصل الدراسً مقٌمته من رسخصم ٌجدٌد ومسّجل  أو  حالٌاً  مسّجل  ( لاير قطري لكل طالب3,322رسم وقٌمته )

 . (للتحوٌل أولإلسترجاع تحت أي ظرف

للطالب فقط التسجٌل إمتحان الدخول و :رسوم رسم حجز المقعد ) كذلكعند تسجٌل الطالب ٌتم دفعها الرسوم المذكورة أعاله  كافة 

 (.الجدد

 رسوم الكتب :
 

رسم الكتب ) غٌر قابلة للتحوٌل وغٌر قابلة لإلسترجاع تحت أي ظرف ( 
من ضمن قائمة القطري لٌست  ،التربٌة االسالمٌة والتارٌخ كتب اللغة العربٌة

حٌث ٌجب على الطالب الغٌر قطرٌٌن شراؤها حسب تعلٌمات  رسم الكتب ،
 وزارة التعلٌم والتعلٌم العالً.

ماقبل الروضة 
 االولى والروضة

 ر.ق 10122

 ر.ق 10652 الروضة الثانٌة

الصف األول الى 
 السادس

 ر.ق 20752

 ر.ق 3,522 الصف السابع
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 : ٌةـدراسـوم الـرسـال
 

 الرسوم الدراسٌة السنوٌة الثانً الفصل الدراسً أالولالفصل الدراسً  الفئة

 ماقبل الروضة والروضة
 االولى

 ر.ق 4,444, ر.ق 14,444 ر.ق 14,444

 ر.ق 0,444, ر.ق 044,,1 ر.ق 044,,1 الروضة الثانٌة

 ر.ق 04,444 ر.ق 10,444 ر.ق 10,444 الصف األول إلى السادس

 ر.ق 002444 ر.ق 102044 ر.ق 102044 الصف السابع

 
 : المواصالتوم ـرس
 

 السنوٌة المواصالترسوم  الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً أالول الفئة

 ر.ق 0,6,4 ر.ق 014,, ر.ق 014,, إتجاه واحد

 ر.ق 6,644 ر.ق 0,044 ر.ق 0,044 إتجاهٌن

 )كما هو مبٌن أدناه(ٌجب دفع رسوم المواصالت كاملة قبل تارٌخ اإلستحقاق 

 

 وتوارٌخ إستحقاقها : االقساط

ورسوم المواصالت باالضافة لرسوم الكتب  االول الدراسً الفصل رسوم وٌشمل 20/20/2221 تارٌخ  قبل ٌستحق    -:   أالول ًقسط الفصل الدراس

 ٌعتبر جزء من الرسوم الدراسٌة . حٌثمنها رسم حجز المقعد  ٌخصم ) إن وجد (  أالول  لفصل الدراسًل

لفصل الدراسً لباإلضافة لرسوم المواصالت  الثانً دراسًالالفصل  رسوموٌشمل  20/12/2221تارٌخ قبل  ٌستحق   -: ًالثان ًقسط الفصل الدراس

 . ) إن وجد (  الثانً

 طرٌقة الدفع :

 . ( ر.ق للطالب الجدد5,522، ومبلغ ) الحالٌٌنللطالب  ( ر.ق 3,322لدى مكتب المحاسبة ، مبلغ وقدره )الدفع نقداً  ٌتم عند التسجٌل

 .التحوٌل البنكًبواسطة رٌخ المحددة أعاله ، وٌمكن أن ٌكون الدفع نقداً أو بشٌك أو احسب التو االقساطٌتم دفع باقً 

 إشعار البنك . إستالمتارٌخ مكتب المحاسبة خالل ٌومٌن من  لدىملحوظة : أي شٌك مرتجع ٌجب أن ٌسدد نقداً 

 المتأخر :شروط دفع االقساط للتسجٌل  

 لفصل الدراسً االول لوالمواصالت  ورسوم الكتب االول الفصل الدراسًٌتوجب دفع رسوم   20/20/2221 تارٌخ  بعد الطالب تسجٌلإذا تم  / 1

 ) إن وجد ( باإلضافة لكافة الرسوم االضافٌة .

رسوم الكتب والثانً الفصل الدراسً رسوم و رسوم الفصل الدراسً االول ٌتوجب دفع  20/12/2221 تارٌخ بعد الطالب تسجٌلإذا تم  / 2

 .الثانً ) إن وجد ( باإلضافة لكافة الرسوم االضافٌة االول و لفصل الدراسًلوالمواصالت 

 ٌتوجب دفع رسوم الفصل الدراسً الثانً ورسوم الكتب والمواصالت للفصل الدراسً الثانً   22/21/2222بعد تارٌخ   الطالب تسجٌلإذا تم   /3

 ) إن وجد ( باإلضافة لكافة الرسوم االضافٌة .

 إلغاء التسجٌل :

 تطبق قواعد إلغاء التسجٌل لكافة المراحل التعلٌمٌة :

 اع أو التحوٌل تحت أي ظرف ( .حجز المقعد ، غٌر قابلة لإلسترج –التسجٌل  –رسوم ) إمتحان الدخول 

  رسوم الفصل الدراسً االول ورسوم الكتب والمواصالت للفصل الدراسً ٌتوجب دفع ، دوام الطالب  تارٌخ بعد تسجٌل الطالب إلغاءإذا تم

 ( . إذا داوم الطالب فعلٌاً بالمدرسة)  ،كما هو موضح أعاله  االول ) إن وجد ( 
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  الطالب بعد انتهاء الفصل الدراسً االول ، وتم إخطار المدرسة قبل شهر من نهاٌة الفصل الدراسً االول ، ٌتوجب أما إذا تم إلغاء تسجٌل

 دفع رسوم الفصل الدراسً االول ورسوم الكتب والمواصالت للفصل الدراسً االول ) إن وجد (  كما هو موضح أعاله .

 ورسوم الفصل الدراسً الثانً  ورسوم الكتباالول  الفصل الدراسًرسوم وجب دفع ٌت 20/12/2221تارٌخ بعد  تسجٌل الطالب إلغاء إذا تم

 .كما هو موضح أعاله والمواصالت للفصل الدراسً االول  والثانً ) إن وجد ( 

 : نظام دفع القسائم التعلٌمٌة وما ٌتبعها

، حٌث أن فقط والتعلٌم العالً للطالب القطرٌٌنمن قبل وزارة التعلٌم  نظام القسائم التعلٌمٌة عن طرٌق (المواصالتالكتب،  ،الدراسٌة)ٌتم دفع الرسوم 

الخاصة  )الدراسٌة، الكتب، المواصالت(الرسوم  و فً حال، (ال غٌر ثمانٌة وعشرون ألف  لاير قطري)( ر.ق 02444,قٌمة القسٌمة التعلٌمٌة )

على والقسٌمة التعلٌمٌة والرسوم المقررة للمرحلة التعلٌمٌة فً فرق الأن ٌدفع قٌمة  على ولً أالمر لذا ٌجببالمدرسة أعلى من قٌمة القسٌمة التعلٌمٌة 

 : أدناهاآلتً  اتباع أولٌاء االمور

تارٌخ ابتداًءا من و ذلك  ، خاصة بالقسائم التعلٌمٌةال، اذا كانت تعمل( / إحضار شهادة لمن ٌهمه أالمر من جهة عمل  )الوالد( و)الوالدة 1

 .20/20/2221 حتى 21/20/2221

ال تعمل ( من وزارة التنمٌة االدارٌة قطرٌة وخاصة بالقسائم التعلٌمٌة ، و)الوالدة  اذا كانت ال/ إحضار شهادة لمن ٌهمه أالمر من جهة عمل  )الوالد( 2

 .20/20/2221حتى  21/20/2221تارٌخ  ابتداًءا منوذلك  ،والعمل والشؤون االجتماعٌة

( علٌها تقدٌم نسخة من ال تعملو خاصة بالقسائم التعلٌمٌة ، و)الوالدة  اذا كانت غٌر قطرٌةال/ إحضار شهادة لمن ٌهمه أالمر من جهة عمل  )الوالد( 3

 .20/20/2221 حتى 21/20/2221تارٌخ  ابتداًءا منوذلك  ، البطاقة الشخصٌة والتوقٌع على إقرار وتعهد لمدرسة النخبة العالمٌة

، مطلقة، خارج البالد و توفرت الوالدة  اذا كانت غٌر قطرٌةو )/ إحضار شهادة لمن ٌهمه أالمر من جهة عمل  )الوالد( الخاصة بالقسائم التعلٌمٌة ، 4

ذلك ابتداًءا من  وو تقدٌم نسخة من بطاقته الشخصٌة  ،وجب علٌه ولً األمر التوقٌع على اقرار و تعهد لمدرسة النخبة العالمٌة الثالث شروط(هذه 

 .20/20/2221حتى  21/20/2221تارٌخ 

 .20/20/2221 حتى 21/20/2221تارٌخ  وذلك ابتداًءا من، ًب تقدٌم شهادة وفاة الوالد المعنإذا كان أحد أولٌاء األمور متوفٌا )األب / األم(، ٌج /5

 (. ) للطالب الحالٌٌن والجدد/ ٌجب على ولً أالمر بعد تسجٌل الطالب  توقٌع التعهد الخاص بالقسائم التعلٌمٌة 6

 الى أن تقدم لنا المستندات المذكورة أعاله.علًما أن وزارة التعلٌم و التعلٌم العالً لن تدفع الرسوم الدراسٌة لطفلك/أطفالك / 7

 أحكام عامة :

 دون إعالم المدرسة خطٌاً  موعد االلتحاقٌلتحق بالمدرسة خالل اإلسبوعٌن األولٌن من ب جدٌد إذا لم ٌلغى تسجٌل أى طال . 

  ، سترد أى مبلغ مدفوع قطعاً.الٌأى طالب ٌفصل من المدرسة أو من خدمة النقل بناًء على ما تراه االدارة مناسباً ألى سبب من األسباب 

 ذكر األسبابأمر الطالب، مع  ًمن قبل ول الطالبلقسم شؤون  قخطً موثّ طلب تسلٌم لغاء تسجٌل الطالب  ٌجب إل . 

 قبل تسدٌد ولً األمر  ، لن ٌتم إصدار أي إفادات أو عالمات أو نتائج للطالب فً حال التأخر فً تسدٌد أى مبلغ متوجب فً موعده  المحدد ،

 المبلغ بالكامل.

 .الرسوم الدراسٌة التشمل رسوم الرحالت المدرسٌة 

 كما هو موضح أعاله .وغٌر القطرٌٌن إللغاء على الطالب القطرٌٌن تنطبق كافة أحكام التسجٌل و ا

  ة ٌ  ــاقـــفتـاإل

 توقٌع على هذا اإلتفاق إلزامً وإعادته الى مكتب شؤون الطالب مع طلب التسجٌل .ال

األحكام أعاله والتً تقع على عاتقً ، وذلك بدفع جمٌع الرسوم التً هً فً المسؤولٌات وقواعد  ولً أمر الطالب ، أتعّهد ان أتفّهم والتزم بكافة إننً

 .ذمتً

 ....إسم الطالب : ....................................................... الصف :..................................................

 ................إسم ولً األمر : ...................................

 ...........التوقٌع : ......................................................... التارٌخ : ...............................................


