
االهليهرند السياسة المالية في مدارس   

2020/1220  -  1441/1442 للعام الدراسي  
 

 الرسوم ادلراس ية 19500رايل سعودي للس نة ادلراس ية اكمةل معمتدة من قبل وزارة التعلمي شامةل الكتب ادلراس ية واملطبوعات 

 سياسات مالية عامة: -أ
 مبكرًا وحسب الفئات العمرية احملددة من وزارة التعلمي  املسجالت الباتللطجيل متنح أ س بقية التس  -1                    

 يمت الغاء التسجيليمت اعامتد التسجيل بسداد الرسوم ويف حال عدم ادلفع  -2

 : قسطني  الرسوم ادلراس ية جيب أ ن تدفع مرة واحدة وميكن دفعها عىل -3

 لاير للفصل الدراسي الثاني 0009و  لاير للفصل الدراسي االول 0050,1                    
 رايل 10,500 فقط رايس الواحدحال التسجيل لفصل دالرسوم ادلراس ية  -4

رسوم الفصل للفصل ادلرايس الثاين يسرتد ويل الامر  ةمث اضطر اىل حسب الطالب ادلراس ية اكمةل عند التسجيل الس نه رسوم دفع ويل الامر حال -5

 مبدة ال تقل عن ثالثة اسابيع غ الادارة قبل هناية الفصل ادلرايس الاولرشط ابال ادلرايس الثاين فقط

 "بيف البند " الاسرتدادس ياسه سة تطبق اللفصل ادلرايس الثاين بعد بدايه ادلر  ةعند انسحاب الطالب -6

 ة.يقيبة املدرس  وال , ادوات القرطاس يه الوجبات , الرحالت , املدريس الزياملواصالت ,  لال تشم الرسوم ادلراس ية -7

 اكلتايل:ل التسجيل لس نه دراس ية اكمهل يف حا املعمتد خصم الاشقاء  -8

 رايل 1500 ال خ الرابعختفيض  رايل 1500 ال خ الثالثختفيض  رايل1000 ال خ الثاينختفيض 
 

 :االستردادسياسة  -ب
 

  الحالة القرار

رايل 1500رد الرسوم املدفوعة لويل ال مر بعد خصم مبلغ   
ب من بداية التسجيل السح  

(31/30/2020( حىت )16/02/2020 )  
1 

رايل 2500رد الرسوم املدفوعة لويل ال مر بعد خصم مبلغ  (31/50/2020( حىت )01/40/2020 السحب من اترخي )   2 

رايل  0035رد الرسوم املدفوعة لويل ال مر بعد خصم مبلغ  (31/70/2020( حىت )10/60/2020السحب من اترخي )   3 

رايل0050رد الرسوم املدفوعة لويل ال مر بعد خصم مبلغ  (29/80/2020( حىت )01/80/2020السحب من اترخي )   4 

رايل 7500رد الرسوم املدفوعة لويل ال مر بعد خصم مبلغ   
(50/09/2020( حىت )30/80/2020السحب من اترخي )  

الاس بوع الاول من العام ادلرايس   
5 

ويلزم ويل الامر سداد متبقي رسوم الفصل ادلرايس ابلاكمل  ال يرد اي مبلغ ( حىت هنايه العام06/09/2020السحب من )   6 
 

 .بدون احتساب املبلغ اذلي مت خصمهكتسجيل جديد فا ن الرسوم ادلراس ية سوف تدفع بنفس الطريقة  ةاملنسحب ةلطالبا عند ا عادة تسجيل* 

 .والشهادة ةطالبامللف املش متل عىل تقارير تقيمي الحتتجز التأ خري يف دفعها من حق املدرسة أ ن للرسوم أ و  ةاةل عدم دفع الطالب* يف ح
 طرق الدفع -ج 

 

 

شعار املدرسة بورقة التحويل البنيك .         يف حاةل حتويل املبلغ لساب املدرسة جيب ا 

 (التحويالت الغري مبلغ عهناعن  املدرسة غري مسؤوةل)                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 .والماستركارد والفيزا اآللي الصراف بطاقة√      البنكي التحويل√  نقدا√ 

 ومقبوال   صحيحا   الشيك يكون حتى التالية المسميات نفس استخدام بشرط الشيك√

SABB                                                                 بنك ساب 

 اآليبان رقم الحساب اسم الحساب القسم

 SA6045000000061117008001 061117008001 مدرسة رند األهلية االبتدائية للبنات االهليه

National Commercial Bank                                                 البنك االهلي التجاري 
 اآليبان رقم الحساب اسم الحساب القسم

ائية للبناتمدرسة رند األهلية االبتد االهليه  01948766000104 SA8410000001948766000104 

 التـــعهــــــــد
 ذكل أ وقع.ة: ........................................................................ قد قرأ ت س ياسة املدرسة املالية و أ وافق علهيا وعىل أ قر أ ان ويل أ مر الطالب

 التاريخ:                                 التــوقيع:     األمر:ولي  أسم

 

 


