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 مدارس الحمراء للبنات

 تحت إشراف وزارة التعليم

 املحاسبة قسم

Al Hamraa Girls’ School 

Accredited by the Ministry Of Education 

Accounting Department  

 األقساط املدرسية لطالبات املدرسة في البرنامج األمريكي ) للعام الدراس ي 0200-0203(

Annual School fees for school Students in the American Diploma Section (Academic year 2000-2023) 

 معلومات هامة:

ريال وهي قيمة  500ريال ورسوم فتح امللف:  500للطالبات املستجدات : رسوم اإلختبار :  -

 "غير مستردة" وغير متضمنة في الرسوم الدراسية املذكورة أعاله. 

 في حال انسحاب الطالبة. غير قابلة لالسترداد ( ريال3,000) رسوم حجز املقعد -

   ريال. 9,200: للعام كامل مع الضريبة رسوم الحافلة -

 يوليو.13من الرسوم الدراسية في حال سداد كامل املبلغ قبل  %5خصم  -

السداد  بمواعيدعلى الرسوم الدراسية لألختين ومافوق في حال االلتزام  %5خصم  -

  املذكورة في الجدول أعاله.

 الرسوم الدراسية بعد مض ي األسبوع األول غير قابلة لالسترداد. -

 يتم الدفع إما نقًدا أو شيك مصدق أو تحويل عن طريق البنك األهلي  -

    SA74100000  11360952000107حساب رقم 

   العامليةمدارس الحمراء املميزة سم إب

 .    accounting@alhamraaschool.edu.sa مع ضرورة ارسال ايميل بالحوالة على 

 

 

Important Information: 

-For new students: Test Fees: SR 500 and file opening fees: SR 500, amounts are 

nonrefundable and not included in the above-mentioned tuition fees.  

- Seat reservation fees (3,000) riyals, non-refundable in case the student withdraws. 

- Transportation fees including tax for the whole year: 9,200 riyals. 

- 5% discount on tuition fees if the full amount is paid before July 31. 

- 5% discount on tuition fees for two sisters and above if the payment dates mentioned 

in the above table are adhered to. 

-Tuition fees after the first week are not refundable. 

- Payment could be made either in cash, in a cheque or transferred to AlAhli Bank 

Account number SA74100000 11360952000107 in the name of the  

   العامليةمدارس الحمراء املميزة سم إب                                                                                                           

 a proof of payment should be sent by email to accounting@alhamraaschool.edu.sa . 

School Director /  توقيع املشرفة العامة  Accounting Department /  توقيع املديرة املالية 

 

ضريبة القيمة 

 املضافة للمقيمين

The VAT for 

non-Saudi 

students 

 كامل الرسوم

Full Tuition  

 مارسشهر 

March 

 شهر ديسمبر

December 

 أغسطسشهر 

August 

 املرحلة

Grade level   الثالثةالدفعة 

Installment ed3 

 الدفعة الثانية

Installment nd2 

 + الكتب الدفعة األولى

Installment st1 

  / KG1روضة أولى 7,650 4,650 4,650 16,950 ريال 2,542.5 ريال 

  / KG2روضة ثانية 8,150 5,150 5,150 18,450 ريال 2,767.5 ريال

  / KG3تمهيدي 8,984 5,983 5,983 20,950 ريال 3,142.5 ريال 

  / Grade 1-2-3 إبتدائي ، ثاني ، ثالث أول  11,334 8,333 8,333 28,000 ريال 4,200 ريال 

  / Grade 4-5إبتدائي ، خامسرابع 12,000 9,000 9,000 10,000 ريال 4,500 ريال

  / Grade 6-7- 8ثامنسادس،سابع، 13,334 9,333 9,333 32,000 ريال 4,800 ريال

  / Grade 9-10عاشرتاسع ،  14,000 10,000 10,000 34,000 ريال 5,100 ريال

 / Grade 11- 12ثاني عشرحادي عشر، 14,668 10,666 10,666 36,000 ريال 5,400 ريال

 ....................من ولي أمر الطالبة/ ......................    : إقرار وتعهد

ظام املالي املوقع أدناه بأنني قد اطلعت على الن)األم أو األب(  أقر أنا ولي األمر 

افقت عليه كعقد مبرم بيني وبين املدرسة، وأتعهد للتسجيل املدون أعاله ، وو

بااللتزام الكامل به وبسداد جميع الرسوم املستحقة على حسب الجدول 

افقة مني على هذا العقدأعاله،  ، وللمدرسة ويعتبر دوام ابنتي في املدرسة مو

الحق باتخاذ كل ما تراه مناسًبا لحفظ حقوقها املالية واملعنوية في حالة 

 .ري عن السداد وعلى ذلك جرى توقيعي عليهتأخ

 

 ه41  التاريخ    /    /  ........  .................  التوقيع : ....................االسم :  ....

Pledge: 

I hereby undersigned, certify that I have acknowledged and 

understood the financial regulations of the above-mentioned 

registration and have agreed to it as a contract between me and the 

school, and I pledge the full commitment and payment of all fees as 

per the above table. In addition, this contract is considered 

effective, once my daughter joins the school. Finally, the school has 

the right to take all appropriate measures to preserve its financial 

rights in case of late payment. 

Name: …………………………….………. Signature …………………. Date :    /       /        20 
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