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 املميزة العاملية للبنات مدارس الحمراء

 تحت إشراف وزارة التعليم

 قسم املحاسبة

 

Al Hamraa International School 

Accredited by the Ministry Of Education 

Accounting Department  

 
 األقساط املدرسية لطالبات املدرسة )للعام الدراس ي 2022-2021( 

Annual School fees for school Students in the American Diploma Section (Academic year 2021-2022) 

 

 للمقيمينضريبة القيمة املضافة 

The VAT for non-Saudi students 

 إجمالي الرسوم الدراسية 

Grand Total Tuition  

 الكتب املدرسية

books 

 

 الرسوم الدراسية السنوية

Full Annual Tuition  

 املرحلة

Grade level  

  / KG1روضة أولى 13,950 3,000 16,950  2,545.5

  / KG2ثانيةروضة  15,450 3,000 18,450 2,767.5

  / KG3تمهيدي 17,950 3,000 20,950 3,142.5

 

ضريبة القيمة 

 املضافة للمقيمين

The VAT for non-

Saudi students 

إجمالي الرسوم 

 الدراسية

Grand Total 

Tuition 

 الكتب املدرسية

books 

 الرسوم صافي

الدراسية السنوية 

 بعد الخصم

Net  Annual 

Tuition after 

Discount 

خصم 

أساس ي 

(10%) 

Basic 

discount 

(10%) 

الرسوم الدراسية 

 السنوية

Full Annual Tuition 

 املرحلة

Grade level 

  / Grade 1-2-3 إبتدائي ، ثاني ، ثالث أول  25,000 2,500 22,500 3,000 25,500 3,825

  / Grade 4-5إبتدائي ، خامسرابع 27,000 2,700 24,300 3,000 27,300 4,095

  / Grade 6-7- 8ثامنسادس،سابع، 28,000 2,800 25,200 4,000 29,200 4,380

  / Grade 9-10عاشرتاسع ،  30,000 3,000 27,000 4,000 31,000 4,650

 / Grade 11- 12ثاني عشرحادي عشر، 32,000 3,200 28,800 4,000 32,800 4,920

 

 (2220-2120)للعام الدراس ي  رسوم حجز املقعد لطالبات املدرسة

 

 

  / Grade Level املرحلة  /KGرياض األطفال Grades (1-5)االبتدائي   / Grades (6-12) املتوسط والثانوي 

  رسوم حجز املقعد 2,000 3,000 4,000

 

 الخصومات اإلضافية :

للتسديد املبكر على الرسوم الدراسية عند السداد بالكامل  %5سيتم منح خصم إضافي  -

 202130 / 9 /بداية العام الدراس ي في مدة أقصاها   

 لألختين و ما فوق من قيمة رسوم الفصلين الدراسيين.  %5سيتم خصم  -

 معلومات هامة:

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

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

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

 ريال.  6,900رسوم الحافلة:  -

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

  العامليةباسم مدارس الحمراء املميزة    SA74100000  11360952000107حساب رقم 

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

 

Additional Discount: 

-will be give 5% extra discount for early payment on all annual tuition when cleared in 

beginning year in maximum period 30 / 9 / 2021. 

-  5% will be deducted for the two sisters and above from the full tuition. 

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.  

-Tuition fees after the first week are not refundable. 

-Transportation fees: SR 6.900. 

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

Account number SA74100000 11360952000107 in the name of the  مدارس الحمراء

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