
 

1220/2220  -  3144 للعام الدراس ي االهليهرند  مدرسةالسياسة املالية في   

 الرسوم الدراسية 19500ريال سعودي للسنة الدراسية كاملة معتمدة من قبل وزارة التعليم شاملة الكتب الدراسية واملطبوعات 

 :سياسات مالية عامة -أ

 وحسب الفئات العمرية املحددة من وزارة التعليم  املسجالت للطالباتجيل تمنح أسبقية التس -1                    
ً
 مبكرا

 يتم الغاء التسجيليتم اعتماد التسجيل بسداد الرسوم وفي حال عدم الدفع  -2

 : قسطين  الرسوم الدراسية يجب أن تدفع مرة واحدة ويمكن دفعها على -3

 ريال للفصل الدراس ي الثاني 0009ريال للفصل الدراس ي االول و  0050,1                    

 ريال 10,500 فقط راس ي الواحدحال التسجيل لفصل دالرسوم الدراسية  -4

 )حضوري, عن بعد , مدمج وغيره( ثابتة سواء كانت الدراسةرسوم املدرسة  - -5

اس ي الثاني يسترد ولي االمر رسوم حال دفع ولي االمر رسوم السنه الدراسية كاملة عند التسجيل ثم اضطر الى سحب الطالب للفصل الدر  -6

 الفصل الدراس ي الثاني فقط شرط ابالغ االدارة قبل نهاية الفصل الدراس ي االول بمدة ال تقل عن ثالثة اسابيع

 "بعند انسحاب الطالب للفصل الدراس ي الثاني بعد بدايه الدراسة تطبق سياسه االسترداد في البند " -7

 , الزي املدرس ي ,الوجبات , الرحالت , ادوات القرطاسيه والحقيبة املدرسية. ) طرف خارجي(  واصالتامل ال تشملالرسوم الدراسية  -8

 خصم االشقاء املعتمد  في حال التسجيل لسنه دراسية كامله كالتالي: -9

 ريال 1500 األخ الرابعتخفيض  ريال 1500 األخ الثالثتخفيض  ريال1000 األخ الثانيتخفيض 

 :االستردادسياسة  -ب

  الحالة القرار

ريال 1500رد الرسوم املدفوعة لولي األمر بعد خصم مبلغ  (31/03/1202( حتى )07/02/1202) السحب من بداية التسجيل    1 

ريال 2500رد الرسوم املدفوعة لولي األمر بعد خصم مبلغ  (31/05/1202( حتى )01/04/1202)  السحب من تاريخ   2 

ريال  3500رد الرسوم املدفوعة لولي األمر بعد خصم مبلغ  (31/07/1202( حتى )01/06/1202السحب من تاريخ )   3 

ريال5000رد الرسوم املدفوعة لولي األمر بعد خصم مبلغ  (82/08/1202( حتى )01/08/1202السحب من تاريخ )   4 

ريال 7500رد الرسوم املدفوعة لولي األمر بعد خصم مبلغ   
(40/09/1202( حتى )29/08/1202لسحب من تاريخ )ا  

االسبوع االول من العام الدراس ي   
5 

( حتى نهايه العام50/09/1202السحب من ) ال يرد اي مبلغ ويلزم ولي االمر سداد متبقي رسوم الفصل الدراس ي بالكامل   6 

 .بدون احتساب املبلغ الذي تم خصمهكتسجيل جديد فس الطريقة فإن الرسوم الدراسية سوف تدفع بن ةاملنسحب ةلطالبا عند إعادة تسجيل* 

 .والشهادة ةطالبامللف املشتمل على تقارير تقييم التحتجز للرسوم أو التأخير في دفعها من حق املدرسة أن  ةالة عدم دفع الطالب* في ح

 طرق الدفع -ج 

 

 
 

 التحويالت الغير مبلغ عنهااملدرسة غير مسؤولة عن ر املدرسة بورقة التحويل البنكي و في حالة تحويل املبلغ لحساب املدرسة يجب إشعا       

 

 

 

 

 

 

 استركارد.بطاقة الصراف اآللي والفيزا وامل    √ التحويل البنكي  √ نقدا √

  (مدرسة رند األهلية اإلبتدائية للبناتاالسم: ) الشيك بشرط استخدام √
ً
 ومقبوال

ً
 حتى يكون الشيك صحيحا

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
 

 


