
 

 

 

 

 

 

ةالدراسية في أكاديمية رأس الخيم سياسة الرسوم  
 
  

بدفع الرسوم الدراسية فسيتوّجب  تتكّفلكانت جهة عمل أحد الوالدين إذا  . دوفق ادلوعد احملد   الرسوم الدراسية بدفع ويل األمر يلتزم
قائمة الرسوم  (أ)الملحق وفقًا دلا تنّص عليو ىذه السياسة. يوّضح  العمل لضمان سداد الرسومحينها على ويل األمر التنسيق مع جهة 

مع نشر النسخة ادلعّدلة  ادلعمول هبا حسب اإلصدار احلايل من سياسة الرسوم واليت قد يتم تعديلها من حني آلخر سوماتالدراسية و احل
 أصوالً.

 
 طرق الدفع . أ

 

 تطبيق كويكر: الطريقة األمثل لدفع كافة الرسوم يف أكادديية رأس اخليمة. .1
 

  download the app for iPhone devices.Click here to              يرجى الضغط على الرابط التايل:  iPhoneلتحميل التطبيق على أجهزة 

  Click here to download the app for Android devices.           يرجى الضغط على الرابط التايل:  Androidلتحميل التطبيق على أجهزة 

 

 نقدأ، البطاقة االئتمانية أو الشيكات )لصاحل أكادديية رأس اخليمة( .2
 

 واإليداع النقدي خدمات الدفع الثابث احلواالت ادلصرفية، .3
 

رقم اإليصال لنتمكن من تتّبع ادلدفوعات بسهولة مع إرسال نسخة من قسيمة اإليداع ادلصريف عن  الصف وو  يرجى توضيح اسم الطالب
ال  cademy.orgvinu.velappan@rakaو  ankur.garg@rakacademy.orgو ي إى طريق الربيد اإللكت 

 دفع الرسوم الدراسية كاملة.لذا يرجى احلرص على  –إن وجدت  –تتحّمل أكادديية رأس اخليمة مسؤولية دفع أي رسوم بنكية 

 تفاصيل احلساب البنكي:
 

RAS AL KHAIMAH ACADEMY اسم احلساب 
 رقم احلساب 0002-116084-001
RAK Bank اسم البنك 
Nakheel, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates عنوان البنك 
NRAKAEAK سويفت كود 
AE-87-040-0000-002-116084-001  رقم احلساب البنكي الدويلIBAN 
AED العملة 

 

 )لكل طالب( الرسوم الدراسية . ب
 

 رسم طلب االلتحاق .1
  

ضوع الطالب للخ ؤّىليو الب للمرة األوى، عند تقدمي طلب تسجيل الط  -غري مستجع وغري قابل للخصم  -درىم  400رسم بقيمة 
ولكن  –يف حال عدم توفره يف ادلرحلة الدراسية ادلراد االلتحاق هبا  –ال يضمن حجز ادلقعد الدراسي للطالب  رسمالىذا للتقييم ادلبدئي. 

 يسمح بإضافة اسم الطالب إى قائمة االنتظار.

https://itunes.apple.com/au/app/qkr!-by-mastercard/id589799471?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mastercard.labs.qkr&hl=en
mailto:ankur.garg@rakacademy.org
mailto:vinu.velappan@rakacademy.org


 

 

 

 

 

 

 التسجيلتأكيد رسم  .2
 

 

درىم عن   5000تسجيلهم يتوّجب دفع رسم تسجيل بقيمة  ـُمع اددراسي ادلقبل للطالب اجلدد والالدراسي للعام اللضمان حجز ادلقعد 
يف حال عدم دفع رسم التسجيل بادلوعد احملّدد حيق ألكادديية رأس  يتم خصمها الحقًا من قسط الفصل الدراسي األول. ،كل طالب

 اخليمة منح مقاعد ابنكم/أبنائكم للطلبة اجلدد الراغبني باالنضمام إى ادلدرسة.
 

 رسم الدراسة .3
أ(. سيستلم أولياء األمور فواتري ) قطالع على قائمة الرسوم يف ادللحيستحق دفع رسم الدراسة عن كل فصل دراسي قبل بدايتو )يرجى اال

الدفع عن طريق رسائل رمسية يتم إرساذلا مع الطالب إضافًة إى نسخة إلكتونية عن طريق الربيد اإللكتو ي. كما سنقوم بإرسال رسالة 
 كتذكري للدفع قبل ادلوعد احملّدد.  –عن طريق تطبيق كويكر  –عار نصية و إش

دفع رسوم الدراسة عن  تّ  % يف حال5بنسبة  ح سمعلماً أنو ديكنكم احلصول على  قبل بدء كل فصل دراسيديكن دفع رسوم الدراسة 
دفع رسوم  تّ  يف حال% 3بنسبة  ح سمالدراسي األول. أو احلصول على العام الدراسي كاماًل قبل ادلوعّد احملّدد لدفع رسم دراسة الفصل 

 دراسة الفصل الدراسي الثالث قبل ادلوعّد احملّدد لدفع رسوم الفصل الدراسي الثا ي.
رسوم الدراسة عن  سداد في حال عدم. (أ)الملحق يتوّجب على أولياء األمور دفع الرسوم الدراسية بالوقت احملّدد كما ىو موّضح يف 

لن يتم السماح للطالب بااللتحاق بالصفوف الدراسية مطلقًا و سيتم التواصل مع ، راسي األول في الموعد المحّددالفصل الد
فقدان الطالب دلقاعدىم يف إن عدم دفع الرسوم قد يتسّبب  أولياء األمور فورًا التخاذ اإلجراءات الالزمة لعودة الطالب إلى المنزل.

 )و أّي مستندات تسجيل رمسية أخرى( اتذلم على التقارير الفصلية و/أو نتائج االمتحاندم حصو اسية يف أكادديية رأس اخليمة، عالدر 
 وقد يؤدي إى فصل الطالب ادلؤقت أو الدائم.

 

 الكتب رسوم .4
 رسوم الكتب يتم دفعها مع بداية العام الدراسي

 

 االمتحانات رسوم .5
أيًا من رسوم االمتحانات الدولية. تتم فوترة الرسوم االمتحانية لطالب الصفوف العاشر، احلادي عشر والثا ي رسوم الدراسة ال تتضمن 

اخلاصة بكل طالب مع بيان  ات. سيستلم أولياء األمور فواتري رسوم االمتحانعشر بشكل مستقل تبعُا لعدد و تصنيف ادلواد ادلختارة
 الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثا ي للصفني التاسع واحلادي عشر.

 

 رسوم ادلواصالت .6
 دفعها سنوياً بشكل مسبق. مكانيةإع بداية كل فصل دراسي مع م م ادلواصالت خلدمة النقل اليوميتتم فوترة رسو 

 

 األنشطة الالصفية .7
تحميل الطالب كافة الرسوم ب –الذين يستخدمون مرافق أكادديية رأس اخليمة لتنظيم األنشطة الطالبية  –يقوم منظمو األنشطة الالصفية 

 ادلتعّلقة بشكل مباشر.



 

 

 

 

 

 

 دعم صعوبات التعّلم .8

اء األمور التواصل مع معّلم الفصل يعتمد ىذا الرسم على مدى الدعم الالزم مبا تنّص عليو خطة تعّلم الطالب الفردية. يتوّجب على أولي
 دلعرفة تفاصيل الدعم الذي حيتاجو الطالب.

 

 تعّذر دفع الرسوم الدراسية . ت
 

عن  أولياء األمور الذين تأّخرواإى التواصل مع . ستسعى أكادديية رأس اخليمة دوفق ادلوعد احملدّ  الرسوم الدراسية بدفع ويل األمر يلتزم
عدم حصوذلم على ، و لدراسية يف أكادديية رأس اخليمةفقدان الطالب دلقاعدىم ايف الدفع بالوقت احملّدد قد يتسّبب الدفع علماً أن عدم 

كما ال يحق للطالب إعادة/تأكيد إى فصل الطالب ادلؤقت أو الدائم.  ذلك التقارير الفصلية و/أو النتائج االمتحانية وقد يؤدي
 ال عدم سداد الدفعات المتعلقة بالكامل.تسجيلهم للعام الدراسي الالحق في ح

يف حال تعّذر دفع الرسوم الدراسية نتيجة صعوبات مالّية يرجى اإلسراع يف التواصل مع مدير قسم احملاسبة و مقابلتو دلناقشة ىذه و 
 الصعوبات.

 

 استرداد المدفوعات . ث
 

 ادلبالغ ادلخصومة نتيجة الدفعات ادلقّدمة.. علماً أنو يتم اقتطاع (ب)ملحق الرسوم الدراسة: يرجى االطالع على  .1
 غري مستد الطلب: تقدميرسم  .2
يوليو كما حيق  1ديكن استداد رسم التسجيل بعد تزويد قسم القبول والتسجيل بنموذج السحب/اإللغاء مبوعد أقصاه  .3

بات استداد يف حال قبول أي طلللمدرسة طلب ادلزيد من ادلستندات عند احلاجة. علمًا أن ادلدرسة لن تتمّكن من 
 يوليو. 1تقدديها بعد 

 

 

 الرصد والمراجعة . ج
 

ات اليت قد تطرأ على ادلناىج التعليمية غري باحلسبان أي مبادرات جديدة والتحترص أكادديية رأس اخليمة على مراجعة سياساهتا لألخذ 
 األقل كل عام.يتوّجب مراجعة ىذه السياسة مرة واحدة على و  إضافًة إى التطّور التكنولوجي.

 

 ادلنّسق: مدير قسم احملاسبة

 يوليو 3تاريخ اعتماد السياسة: 

 ) من كل عام( ديسمرب 10تاريخ مراجعة السياسة: 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

لحسوماتقائمة الرسوم وا (:أ)الملحق   
 

 رسوم الدراسة
 رسوم الكتب الرسوم الفصلية )بالدرهم اإلماراتي(

 )بالدرهم اإلماراتي(
 الرسوم السنوية

 الفصل األول )بالدرهم اإلماراتي(
Due: Aug 25 

 الفصل الثاني
Due: Dec 15 

 الفصل الثالث
Due: Mar 31 

PreKG 6200 4650 4650 NA 15500 

KG 1 8140 6105 6105 NA 20350 

KG 2 10200 7650 7650 NA 25500 

Grade 1 10940 8205 8205 350 27700 

Grade 2 10940 8205 8205 375 27725 

Grade 3 10940 8205 8205 375 27725 

Grade 4 11600 8700 8700 425 29425 

Grade 5 11600 8700 8700 400 29400 

Grade 6 13900 10425 10425 400 35150 

Grade 7 13900 10425 10425 875 35625 

Grade 8 14220 10665 10665 820 36370 

Grade 9 14280 10710 10710 1670 37370 

Grade 10 14600 10950 10950 NA 36500 

Grade 11 14900 11175 11175 1190 38440 

Grade 12 15200 11400 11400 1000 39000 

 

 

 

حسوماتال النسبة  

5%  
احملّدد لدفع رسم دراسة الفصل الدراسي يف حال دفع رسوم الدراسة عن العام الدراسي كامالً قبل ادلوعّد 

 األول
3%  يف حال دفع رسوم دراسة الفصل الدراسي الثالث قبل ادلوعّد احملّدد لدفع رسوم الفصل الدراسي الثا ي 

 على الرسوم الدراسية دلقّدم طلب التسجيل الثالث15بقيمة  ح سم % 
 على الرسوم الدراسية دلقّدم طلب التسجيل الرابع20بقيمة  ح سم % 
 على الرسوم الدراسية دلقّدم طلب التسجيل اخلامس 25بقيمة  ح سم %

 فأكثر

شقاء اجلدداأل ح سم  

رسوم 
 المواصالت

 الرسوم السنوية الرسوم الفصلية )بالدرهم اإلماراتي(
 الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول )بالدرهم اإلماراتي(

باتجاه واحدرحلة   رحلة باتجاهين رحلة باتجاه واحد رحلة باتجاهين رحلة باتجاه واحد رحلة باتجاهين رحلة باتجاه واحد رحلة باتجاهين 

0-5 km 740 1100 680 950 680 950 2100 3000 

6-15 km 1000 1400 900 1300 900 1300 2800 4000 

16-25 km 1260 1800 1120 1600 1120 1600 3500 5000 

26-35 km 1480 2100 1360 1950 1360 1950 4200 6000 

 رسوم أخرى الرسوم السنوية )بالدرهم اإلماراتي(
لتحاقاال طلب رسم 044  
(رسم التسجيل )خيصم من رسم الفصل األول 5444  



 

 

 

 

 

 

 

استرداد الرسوم الدراسية (:ب)الملحق   
 

 ادلدفوعات ادلستدة على النحو التايل:قوم أكادديية رأس اخليمة باحتساب ت يتوجب إعالم قسم التسجيل بسحب الطالب والتقّدم بطلب استداد كتايب.
 
 

 سحب/إلغاء تسجيل الطالب قبل بداية العام الدراسي سحب/إلغاء تسجيل الطالب خالل الفصل الدراسي

 يتم احتساب رسوم شهر واحد يف حال حضور الطالب يف ادلدرسة دلدة أسبوعني أو أقل.
 

شهرين يف حال حضور الطالب يف ادلدرسة دلدة تزيد عن أسبوعني وتقل يتم احتساب رسوم 
 عن شهر واحد.

 
يتم احتساب رسوم فصل دراسي كامل يف حال حضور الطالب يف ادلدرسة دلدة تزيد عن شهر 

 واحد.

قسط الفصل  يف حال عدم حضور الطالب يف ادلدرسة مطلقاً .. ديكن استداد ادلتبقي من
 رسوم التسجيل ادلدفوعة إلضافة الطالب على قوائم األمساء. اقتطاعالدراسي األول بعد 

 

 
 
 


