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300116426600003 تحت إشراف وزارة التعلیم – رقم الترخیص: 520-1410الرقم الضریبي

ُطرق الدفع والعروض
ُيرجى اختيار واحدة من ُطرق الدفع التالية:

العرض العادي

عرض طالب المنح@

َیسمح لك هذا العرض بتسدید رسوم طفلك

املدرسیة السنویة یلع ثالث دفـــعات کمــا 

یتبّین يف البرنامج املرفق.

یســـمح هذا العرض ألولیـــاء األمور املؤهلین 
بالحصـول یلع حسم کبیر یلع الرسوم املدرسیة 
السنویة مع تسدیدها یلع ثالث دفعات کمـا 
یتبّین يف تقویم الرســـوم املدرســـیة وتسدید 

الدفعات. 

*ُتطّبق الشروط واألحکام.

تخضع األسعار لضریبة القیمة املضافة ٪15 لجمیع الطالب غیر السعودیین
قائمة رسوم املستلزمات الغیر دراسیة شاملة الضریبة



الرسوم المدرسية لطالب الشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع 

الصفوف

  7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 8,736.00 

 8,736.00 

 6,459.00 

 الرسوم الدراسیة
املعتمدة من التعلیم

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف العاشر

الصف الحادي عشر

الصف الثاني عشر

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 36,400 

 36,400 

25,840

الرسوم الدراسیة
للشراکة

 24,000 

 24,000 

 24,000 

 24,000 

 24,000 

 24,000 

 29,120 

 29,120 

 21,531 

  9,600.00 

 9,600.00 

 9,600.00 

 9,600.00 

 9,600.00 

 9,600.00 

 11,648.00 

 11,648.00 

 8,613.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 7,200.00 

 8,736.00 

 8,736.00 

 6,459.00 

الدفعة األولی
٣١ یولیو ٢٠٢٢

الدفعة الثانیة
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

الدفعة الثالثة
٢٦ فبرایر ٢٠٢٣

قائمة رسوم المستلزمات الغير دراسية

٢٠٠ ریالطقم الزي اإللزامي ( زي رسمي )الزي املدرسي

300116426600003 تحت إشراف وزارة التعلیم – رقم الترخیص: 520-1410الرقم الضریبي

تخضع األسعار لضریبة القیمة املضافة ٪15 لجمیع الطالب غیر السعودیین
قائمة رسوم املستلزمات الغیر دراسیة شاملة الضریبة

الرسوم المدرسية لمدارس دار الذكر
الرسومالصفوف

الدراسیة
الدفعة األولی
٣١ یولیو ٢٠٢٢

الدفعة الثانیة
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

الدفعة الثالثة
٢٦ فبرایر ٢٠٢٣

الصف ا�ول

الصف الثاني

الصف الثالث

الصف الرابع

الصف الخامس

الصف السادس

الصف السابع

الصف الثامن

الصف التاسع

الصف العاشر

الصف الحادي عشر

الصف الثاني عشر

22,350

24,350

22,350

25,850

24,850

27,000

24,850

27,000

24,850

27,000

27,000

27,480

27,480

27,480

31,480

31,480

25,560

إثراء

إثراء بلس

إثراء

إثراء بلس

إثراء

إثراء بلس

إثراء

إثراء بلس

إثراء

إثراء بلس

إثراء بلس

إثراء بلس

إثراء بلس

إثراء بلس

إثراء بلس

إثراء بلس

إثراء بلس

8,940

9,740

8,940

10,340

9,940

10,800

9,940

10,800

9,940

10,800

10,800

10,992

10,992

10,992

12,592

12,592

10,224

6,705

7,305

6,705

7,755

7,455

8,100

7,455

8,100

7,455

8,100

8,100

8,244

8,244

8,244

9,444

9,444

7,668

6,705

7,305

6,705

7,755

7,455

8,100

7,455

8,100

7,455

8,100

8,100

8,244

8,244

8,244

9,444

9,444

7,668

املسار
التعلیمي
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تخضع األسعار لضریبة القیمة املضافة ٪15 لجمیع الطالب غیر السعودیین
قائمة رسوم املستلزمات الغیر دراسیة شاملة الضریبة

مالحظة
قابلة  غیر  املدرسیة وهي  الرسوم  من  جزءًا  وتعتبر  االولی.  الدفعة  قیمة  هي  التسجیل  رسوم  أّن  العلم  أخذ  یرجی 
لالسترداد. تکتمل عملیة التسجیل فقط عند تسدید رسوم التسجیل و إبرام عقد التسجیل املوقع بین مدارس دار 

الذکر و ولي األمر.

إّن طرق الدفع المتوّفرة في مدارس دار الذكر لتسديد الدفعات الالزمة هي:

یجب تقدیم نسخة من إیصال التحویل املصريف أو اإلیداع إلی مکتب التحصیل يف املدرسة بصفة شخصیة أو عن

sadad@althikr.edu.sa : طریق إرسال نسخة ممسوحة ضوئیًا إلی البرید اإللکتروني التالي
أو رقم الوتساب 0555594287

- شبکة املدفوعات السعودیة (مدى) أو
  بطاقة ائتمان (فیزا/ماسترکارد).

بصفة شخصیة يف
مدارس دار الذکر

التحویل اإللکتروني /
الدفع عبر اإلنترنت

اإلیداع النقدي
املباشر

یمکن إجراء التحـــویالت املباشرة عبر اإلنترنت
بإستخدام البیانات التالیة:

رقم الحساب: 010995007775001
SA8060100010995007775001 :إیبان

رقم الحساب: 010995007775001

رقم الحساب: 15456944000203
SA9310000015456944000203:إیبان

إسم الشرکة يف البنك األهلي والجزیرة
 شرکة مدارس دار الذکر االهلیة

رقم الحساب: 15456944000203

یمکن القیــــــام بودائع نقــــــدیة يف بنك 
الجزیرة و البنك األهلي الســـعودي بإستخدام 

البیانات التالیة:

الشروط وا�حكام

    یجب تسدید الدفعات بشکل کامل قبل املواعید النهائیة املحّددة يف تقویم الرسوم املدرسیة وتسدید الدفعات.
    یمکنك االستفادة من عرض واحد فقط حیث أّنه ال یمکن الجمع بین أي من العروض واالستفادة منها يف آن واحد.

    یمکن التسجیل للسنة الدراسیة املقبلة فقط بعدما یسّدد ولي األمر جمیع الدفعات املترتبة علیه للسنة الدراسیة الحالیة.


