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املكرم ولي أمر الطالبـ/ـة 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،بعد..

يطيب ملدارس دار الرواد النموذجية بجدة أن تتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير على اختياركم لها لتكون محضنًا تربويًا وتعليميًا ألبنائكم.

كما يسرها أن تضع بني أيديكم سياستها املالية حول الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1444 هـ، لتكون وثيقة التزام بيننا 

وبينكم فيما يحقق مصلحة الطرفني .

تعهد ولي أمر الطالبـ/ـة بالموافقة على السياسة المالية للمدارس لعام دراسي  (المسار ا�هلي) 

18,000 ريال

21,000 ريال

23,000 ريال

25,000 ريال

الرسوم الدراسية للعام الدراسي :

رسوم النقل المدرسي :
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 اتـجاه واحد

اتـجاهــيـن

االتـجاه املـبـلــــغم

١

٢

٤٠٠٠ريال

٦٠٠٠ريال

مالحــظــة :
الرسوم الدراسية ال تشمل ضريبة القيمة املضافة  %15

مالحــظــة :
 رسوم النقل املدرسي تشمل ضريبة القيمة املضافة  %15 .

رسوم النقل تدفع للعام كامال مقدما أو بداية كل فصل دراسي وال تسترد
 بعد مضي أسبوع من استخدام اخلدمة.

تفاصيل السداد
يتم سداد رسوم الدراسية كاملة أو على ثالث أقساط وفق� للجدول أدناه :

١

٢

٣

٤

البيان م

6,000 ريال6,000 ريال6,000 ريالمرحلة رياض األطفال

7,000  ريال7,000  ريال7,000  ريال

7,666   ريال7,667   ريال7,667   ريال

8,333 ريال8,334 ريال8,334 ريال

املرحلة االبتدائية 

املرحلة الثانوية 

املرحلة املتوسطة 

رسوم الفصل الدراس الثالثرسوم الفصل الدراس الثانيرسوم الفصل الدراس األول

الرسوم الدراسية أعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة  15%مالحــظــة :

اذا تأخر العميل في السداد بعد الشهر األول من بداية الفصل الدراسي ال يستحق  أي خصومات 
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من األخ الثاني حتى الرابعخصم ٥٪

من األخ اخلامسخصم ١٠٪

اخلصم مستحق اخلصمم

٢

١

شروط استحقاق اخلصم

السداد قبل نهاية االسبوع االول من بداية الفصل الدراسي

السداد قبل نهاية االسبوع االول من بداية الفصل الدراسي

سياسات عامة : 
الرسوم الدراسية التشمل رسوم الزي املدرسي والرياضي واملواصالت واألنشطة والتغذية.

يتم تسليم الكتب اإلضافية بعد سداد رسوم الفصل الدراسي بالكامل. 

الزي املدرسي والزي الرياضي متوفرة لدى جهة مصنعة خارج املدارس . 

رابط التسجيل من خالل الباركود املقابل املقابل 
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الطالبـ/ـة

اسم الطالبـ/ـة

 اسـم ولي األمر

2صلة القرابة توقيع ولي األمر

مدة هذا العقد سنة دراسية كاملة، ويتجدد تلقائيا مالم ينسحب الطالب/ـبة من املدارس.

 يتم سداد الرسوم الدراسية املقررة لسنة دراسية واحدة كاملة أو لثالثة فصول دراسية بإحدى الطرق التالية:.

مع ضرورة إرسال صورة سند التحويل موضحا فيها اسم صاحب احلساب واسم الطالب املسدد له على

 اإلمييل :pay@dararrowad.edu.sa أو ترسل على الواتس 0580111398 البنني – 0580111357 البنات ،

 أو تسلم باليد إلى أمني / ة الصندوق . ويجوز تقسيط الرسوم إلى ثالث اقساط تدفع قبل بداية كل فصل دراسي .  

حتويل بنكي حلساب شركة أجيالنا التعليميةشيك باسم شركة أجيالنا التعليميةعن طريق ماكينة نقاط البيع السداد النقدي في القسم املالي

 البنك األهلي

البنك العربي

بنك الراجحي

SA7610000026166898000100

SA3330400108057452160067

SA1880000678608010011808

مالحــظــة :

تسدد رسوم الفصل الدراسي مقدما لضمان انتظام الطالب/ـة باملدارس وإدراجه/ـا في قوائم الطالب وتسليمه/ـا الكتب اإلضافية. 

في حال انسحاب الطالب في االسبوع الثاني من بداية الفصل يتم خصم 20 %  من إجمالي رسوم الفصل الدراسي باإلضافة الى قيمة حجز املقعد 2000 ريال.

تسدد الرسوم الدراسية وخدمة النقل للعام الدراسي كامال مقدما أو يتم تقسيم القسط السنوي على ثالثة فصول دراسية. 
في حال تعثر الطالب/ـة عن سداد الرسوم املستحقة يحق إلدارة املدارس إيقاف جميع اخلدمات اإللكترونية واإلضافية. 
يتم استبعاد الطالب/ـة املتعثر من السنة السابقة من قوائم الطالب واليتم ترقيته للمرحلة التالية إال بعد السداد. . 

ال تسترد أي رسوم دراسية بداية من االسبوع الثالث لبداية الفصل الدراسي.

يلتزم ولي األمر بالشروط واألحكام املوضحة بالسياسة املالية وطرق السداد والتوقيع على السياسة مبثابة موافقة منه عليها والتزامه بها.

في حال انقطاع الطالب عن الدراسة وعدم سحبه للملف بشكل رسمي من خالل بوابة ولي األمر او البريد االلكتروني قبل بداية الفصل

 الدراسي ال يعتبر الطالب منسحبا من املدرسة ويتحمل ولي األمر الرسوم الدراسية وفقا لبنود سياسة االنسحاب أعاله.

في حال انسحاب الطالب من التسجيل قبل أول يوم دراسي تعاد له الرسوم الدراسية كاملة. 
في حال االنسحاب خالل االسبوع األول من الفصل الدراسي يتم خصم قيمة حجز املقعد (2000 ريال) ويتم استرجاع بقية الرسوم الدراسية.

السياسة العامة للسداد واالسترداد لجميع الفصول الدراسية: 

تطبق الشروط واألحكام

رقم هوية الطالبـ/ـة

رقـم هوية ولي األمـر


