الرسوم الدراسية

Tuition Fees
International Track
Stage
KG
Elementary (G1-G6)
Intermediate (G7-G8)
Secondary (G09-G12)

المسار الدولي
رسوم الدراسة
بنات
بنين
 لاير36,000
 لاير36,000
 لاير51,000
 لاير51,000
 لاير55,000
 لاير55,000
 لاير57,000
 لاير57,000

Tuition Fees
Girls
Boys
36,000
36,000
51,000
51,000
55,000
55,000
57,000
57,000

المرحلة
)KG( رياض األطفال
)G6 – G1( االبتدائية
)G8 – G7( المتوسطة
)G12 – G9( الثانوية
المسار السعودي

Saudi Track

رسوم الدراسة
المرحلة
بنات
بنين
 لاير39,000
 لاير42,000
G12 الثانوية
 لاير للطالب الملتحقين بمركز الدعم10,000 • يضاف مبلغ
) التربوي ( صعوبات التعلم
: اإليضاحات
 يعتمد التسجججريم رسجججميا ا بعد مواحقة المريلة لرسجججديد الرسجججو.1

Tuition Fees
Girls
Boys
Secondary G12
42,000
39,000
• 10,000 Riyals to be added to students joining the
Learning Difficulties Section
Stage

Clarifications :
1. Registration is completed only when Kingdom
School’s approval is issued and the school
tuition fees are paid.
2. If a parent intends to transfer his son/daughter
to another school, he should inform the
admission’s office in writing before the start of
the semester to avoid any school tuition fee
payment.
3. If a parent transfer his son/daughter from the
school during the first two weeks of the
semester, he pays fifty (50) percent of the
semester’s school tuition fees.
4. If a parent transfer his con/daughter from the
school after the first two weeks of the semester,
he pays the entire semester’s school tuition
fees.
5. If a student transfer to another school upon the
school’s recommendation, the school refunds
the value of rest of the semester.
6. The first day of the scholastic year is
considered the start of the year.
7. Kingdom Schools has the right to increase or
decrease school tuition fees. The school will
inform the parents of any changes via the
school’s website, email or SMS messages.

.الدراسية للفصم الدراسي كاملةا
،

 حي يال رغب للي األمر حي إنتقال الطالبـججةـججة من المدار.2

حإنه يتوجب عليه إبالغ إدارة القبول لالتسجججريم خطيا ا قبم بدء
 علما ا أنه حي، الفصم الدراسي لذلك لتفادي استحقاق الرسو
قبم بدء الفصم الدراسي ال يتوجب

يال االنتقال من المدار

. على الطالبـةـة دحع أية رسو
 إذا رم االنتقال خالل األسج ج ج ججبوعين األلليين من بدء الفص ج ج ج ججم.3
.  من رسو الفصم%50 الدراسي حيستحق دحع
 ليسج ججتحق دحع رسج ججو الفصج ججم كاملةا إذا رم االنتقال بعد انت اء.4
.األسبوع الثاني
حي اسج ج ج ججتمرار الطالب حي ا يعاد

 حي يال عد رغبة المدار.5

.إليه من الرسو بنسبة ما ربقى من العا الدراسي
 المقصود ببداية العا الدراسي أل الفصم الدراسي اليو األلل.6
.من الدراسة يسب التقويم المعتمد من لزارة التعليم
، التعديم على الرسج ج ج ججو بالزيادة أل النقصج ج ج ججا

 يحق للمدار.7

لإشعار أللياء األمور بذلك من خالل المراسالت أل إعالنات
.عبر الموقع الرسمي

المدار
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 .8كما يمكن السج ججداد نقدا ا أل بواسج ججطة شج ججيك مدحوع ألمر شج ججركة
مدار

المملكة المحدلدة أل الشج ج ج ججبكة السج ج ج ججعودية أل البطاقة

اإلئتمانية ( حيزا – ماسججتر كارد ) أل بالتحويم البنكي المباشججر
على يسجج ج ج ججابنججا لدى مرموعة سجج ج ج ججامبجا المجاليجة رقم يسجج ج ج ججاب
 ( 1411330لعمالء بنججك سج ج ج ج ججامبججا ) – رقم اآليبججا لعمالء
البنوك األخرى SA724 000 000 000 000 1411330

8. Payment can also be by cash or check or
through Span/Visa/Master Card or by
depositing the money in the schools bank
& account (No. 1411330 ) for SAMBA clients
IBAN SA 724 000 000 000 000 1411330 for
other bank clients. A photo copy of this
transmittance should be sent to Fax No.
0112751926 mentioning the student full name

ليرجى إرسال صورة من التحويم المذكور موضحا ا حي ا اسم
الطالبـةـة على حاكس رقم 0112751926 :
في حال وجود استفسارات يرجى االتصال على :
هاتف 2755555 :
رحويلج ججة 3286, 3138, 4111, 3243, 3300, 3311 :
جوال 0500092654 :
البريد اإللكتروني finance@kingdomschools.edu.sa :

For any further queries please contact the Finance
Department at:
Tel: +9661 275 5555
Ext. 3311, 3300, 3243, 4111, 3138, 3286
Mobile : 0500092654
E-mail: finance@kingdomschools.edu.sa
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