
 

   (( تسديد الرسوم الدراسية السنوية دليل األهالي لنظام )) 

ل املدارس  عاملتسعى  تعليم  وإسالميةتقديم  عربية  وبهوية  املستوى  برا  ي  وتنفيذ  لبناء  الدراسية  الرسوم  على  وتعتمد  مجها  ، 

 . لبناء ميزانيتها وتغطية نفقاتها املضمون والرسم الدراس ي هو املصدر الوحيد ، التربوية وفق هذه التوقعات

املتقدمين         الطالب  حرمان  وعدم  العمل  انسيابية  يضمن  بما  الدراسية  الرسوم  تسديد  نظام  يوضح  الدليل  من    وهذا 

    :  ن أهم األسئلة املتداولة للتوضيحما يلي إجابات عوفي ، االلتحاق والتعلم بالـمدارس 

 ؟  أم فصلي    هل الرسم الدراس ي سنوي    *

سنوي   رسم  هو  الدراس ي  ب  الرسم  يدفع  مقدًماكا المستحق  الدراس ي  مل  العام  بدء  طالب  .املعني  قبل  ألي  يحق    طالبة / وال 

 . كامل الرسم الدراس ي االلتحاق بفصله مالم يكن قد سدد

 بالنسبة للطلبة املستجدين ؟   ريقة تسديد الرسم الدراس ي السنوي ط ما *

الطالب  -1 قبول  الطالبة  يعتبر  سا  /  أمرهاملستجد  ولي  قيام  بعد  فقط  املفعول  السنوي    ري  الدراس ي  الرسم  كامل  بسداد 

 .عليه عن العام الدراس ي املستحق 

د الرسم الدراس ي  فإنه يسد  الدراس ي األول من العام الدراس ي ،  سنا في أي وقت خالل الفصلر في حال قبول طالب جديد بمدا  -2

.
ً
   السنوي كامال

ي ف  لظروف استثنائية خارجة عن نظام القبول   في حال قبول طالب ما بمدارسنا في أي وقت خالل الفصل الدراس ي الثاني   -3

 % من الرسم الدراس ي السنوي. 50 بنته مدارسنا يسدد ولي األمر عن ابنه/ا

 املستمرين ؟  ادة التسجيل للطالبـم إعـطريقة تسديد رس  ـام *

لدراس ي  من الرسم الدراس ي املستحق على أبنائهم فقط لحجز أماكنهم للعام ا% 60املستمرين نسبة  يسدد أولياء أمور الطالب

 
ً
 :  للتالياملقبل وذلك وفقا

 . ن آخر موعد للسداد نهاية  فبرايرلاللتحاق بصفوف رياض األطفال واألول االبتدائي يكو  –أ 

 . كون آخر موعد للسداد نهاية  مارسلاللتحاق بالصفوف من الثاني االبتدائي فما فوق ي –ب 

ومن حق   
ً
شاغرا عنه  مسدد  غير  مكان  أي  املدارس  تعتبر   

ً
آنفا املذكورين  التاريخين  ت  وبعد  أن  الطالب املدارس  من    مأله 

 املتقدمين لها .  



 

   ؟بعد التواريخ املشار إليها أعالههل يمكن تسديد رسم إعادة التسجيل  *

 يمكن ذلك إذا كان املكان ال 
ً
م الدراس ي السنوي املستحق عن ابنه  كامل الرس على ولي األمر سداد ، وفي هذه الحالة يزال شاغرا

.  ابنته /
ً
 مقدما

 طريقة تسديد باقي الرسـم الدراسـي السنوي املستحق ؟   مـا *

  غسطس أ  15هم قبل  أبنائ   ـم الدراسـي السـنوي املستحـق على% املتبقية مـن الرسـ40املستـمرين نسبة    يســدد أولياء أمــور الطالب

 ليتمكنوا مـــن دخــول الصف.

 ؟   غسطس  أ   15لسـنوي قبل % ( املتبقية مـن الرسـم الدراسـي ا40داد الـ ) ــ ر بســـ ذا لم يلتزم ولـي األمــدارس إــاذا تفعل املــم *

    / اغسطس15بقية قبل  %( املت40إذا لم يسدد الـ )
ً
ا تظهره سجالت  مليحق للمدارس تطبيق أحد الخيارات التالية وذلك وفقا

   املدارس:

 ول الصف الدراس ي حتى يتم السداد.عدم السماح للطالب بدخ -1

  على ذلك الطالب. الدراس ي السنوي املتوجب كامل الرسم من %50إلغاء تسجيل الطالب وحسم   -2

وافق  –  3 إذا  بااللتحاق بصَفه  للطالب  قَدمها    السماح  األمر قد  يكون ولي  أن  التي يجب  السداد  املدارس على خطة  رئيس 

   لمدارس قبل بداية العام الدراس ي.ل

   جراءات التالية :ق للمدارس تطبيق ال السداد يح م التزام ولي األمر بخطةوفي حال عد

  التالي الرسـم الدراســي للـعام الدراسـي  مريسدد ولي األ  –أ 
ً
 .ـم إعادة التسجيل قبل نهاية مارسرسـ سـداد وقت فـي كامال

لب في نهاية الفصل  نتيجة الطـا الفصــل الدراســي األول فيـحق للمــدارس حجـــز  وفـي حـال استمرار عــدم االلتزام حتى  نهــاية  –ب  

 .  الدراس ي األول 

 الثاني فيحــق للمــدارس عـدم تسجيله   قبل بدء الفصــل الدراســي  الدراسـي السنـوي    إذا لم يســدد ولي األمــر باقي الرســم  –ج  

 .  للــعام  الدراس ي التالي

أي    * هناك  كان  إذا  األحوال  جميع  بعد  في  تسدد  لم  مالية  فيحمستحقات  للمدا،  تعليمات  ق  حسب  الالزم  إجراء  رس 

 وتوجيهات وزارة التعليم . 



 

سؤوليته إبالغ قائد  رامكو السعودية بموعد انتهاء خدماته فمن مأفي شركة    (   املوظف السعودي)  عند علم ولي األمر    *

 
ً
 . دراس يعليه من فروق في الرسم ال بذلك وسداد ما يترتب املرحلة خطيا

 ؟ــدارسامل نــ بنته ما/  بنها / سحب ملف  دم استمراريةــع  عل إذا رغب في ر أن يفــ ولي األم ماذا على  *

 علـى ولي األمــر أن يتوجه إلى مكتب قـائد املرحلة ويبلغه 
ً
   بذلك قبل نهاية شهر مارس. خطيا

من املدارس ؟ وكيف    بنته وع أو جزء منه في حال انتقال ابنه / ااملدفي السنوي  ــر استرداد الرسم الدراس ــي األمــهل يحق لول  *

   يكون ذلك. 

   -: ال يحول إال وفق الحاالت التاليةالرسم الدراس ي املدفوع ال يرد و     

 ولي األمر قائد املرحلة    بلغإذا أ  *  
ً
بة الحسم  لعام املقبل فإن نسبنته في املدارس لاستمرارية ابنه / ا  عن رغبته في عدم  خطيا

 
ً
  للجدول التالي :  تعتمد على تاريخ البالغ وفقا

 نسبة الحسم    تاريخ االبالغ  م

 يرد لو  قبل اليوم األول من أبريل   1
ً
 لي األمر املبلغ الذي سدده كامال

 املتوجب على ذلك الطالب / الطالبة  السنوي   % من كامل الرسم الدراس ي 10حسم  خالل أبريل   2

 % من كامل الرسم الدراس ي السنوي املتوجب على ذلك الطالب / الطالبة  20حسم  خالل مايو   3

 % من كامل الرسم الدراس ي السنوي املتوجب على ذلك الطالب / الطالبة 30حسم  خالل يونيو 4

 توجب على ذلك الطالب / الطالبة % من كامل الرسم الدراس ي السنوي امل40حسم  خالل يوليو 5

 % من كامل الرسم الدراس ي السنوي املتوجب على ذلك الطالب / الطالبة 50حسم  خالل أغسطس   6

 % من كامل الرسم الدراس ي السنوي املتوجب على ذلك الطالب / الطالبة 60حسم  خالل سبتمبر   7

 الدراســي الســنوي املتوجب على ذلك الطالب / الطالبة   تحســم املــدارس كامل الرسم بعد نهاية سبتمبر   8

 



 

 . / ابنته  بنهلولي أمر الطالب عند استالم ملف امرتجع يسلم في حال وجود مبلغ  األحوال فإنه وفي جميع

 ؟   ملن يتوجهأمر من األمور املالية   استفسار حول الرسم الدراس ي السنوي أو أي  مر إذا كان لدى ولي األ  *

 ألمور حول جميع األمور املالية.الجهة املعنية في الرد على استفسارات أولياء ا فقط هي الدارة املالية 

 السادة مدارس الظهران األهلية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 .........................................................................أنا ولي أمر الطالب / 

 ((  ةالسنوي  الرسوم الدراسيةألهالي لنظام تسديد نسختي من )) دليل ا  تسلمتأفيدكم بأنني 

 .ا ورد فيهـد بااللتزام بكل مـتعهوأوفهمته   أتهر ـقد ــقو    عن املــدارس ادرـالص 

 نهما يلزمهما بكل ما جاء بالدليل. يعتمد توقيع األب أو األم وتوقيع أي م مالحظة :   

 

  

سم ولي األمر : ............................................... ا                                                             

ــــه :................................................                                                      ـــ  توقيعـ

تــــاريــــــخ : ............................................ ال             

 

 


