سياسات الدفع
أوال :فئات املسجلين
يساهم الطالب بمبلغ رمزي من تكاليف المشاركة وااللتحاق في برنامج التميز للتقديم على الجامعات األمريكية المرموقة
حسب الفئات الموضحة أدناه:

التعريف

الفئة

المساهمة

طلبة موهبة

تشمل الفئات التالية:
• الطالب الذي قام باختبار مقياس موهبة وحصل
على  665درجة فما فوق
• الطالب الذي وصل للتصفيات النهائية في
مسابقة إبداع
• الطالب الحاصل على ميدالية في مسابقات
األولمبياد الوطني والدولي

الطلبة من خارج
موهبة

الطلبة السعوديون الغير مشمولين في فئة (طلبة
موهبة)

خمسة عشر ألف لاير فقط ال غير

الغير سعوديون

الطلبة المقيمين والغير مقيمين من الجنسيات
األخرى

سبعة وعشرون ألف لاير فقط ال غير

سبعة آالف وخمسمائة لاير فقط ال
غير

عل ًما بأن رسوم البرنامج الفعلية هي سبعة وثالثون ألف وخمسمائة لاير والرسوم المحددة أعاله هي الرسوم المخفضة
بعد دعم موهبة.
ك ما نود التنبيه إلى أن أي مبالغ إضافية تتعلق بالحضور للورش في مدينة الرياض من تكاليف سفر وإقامة هي من
مسؤولية الطالب.

ً
ثانيا :تعليمات الدفع
•
•
•
•

•
•

يتم تحويل" القيمة المالية " على " رقم الفاتورة)" (IBANالخاص بكل طالب الظاهر في طلب التسجيل باسم
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واالبداع.
يتم تحويل " القيمة المالية " المحدد للمشاركة في البرنامج  ،خالل خمسة أيام من إشعار الطالب رسميا ً
بالقبول في البرنامج.
ال يقبل البنك االيداع نقداً على رقم الفاتورة ).(IBAN
رقم الفاتورة ) (IBANهو رقم افتراضي يصدر لكل طالب مسجل في برنامج التميز ،رقم الفاتورة ُيمثل الرقم
المرجعي للطالب ،فهو خاص للطالب المسجل وال يتم تحويل مبلغ آخر على نفس الرقم الفاتورة ) (IBANألي
طالب آخر أو أخ مسجل.
سيتم إشعاركم باستالم المبلغ من خالل الرسائل النصية والبريد االلكتروني المسجل لدينا في النظام.
اسم البنك :البنك السعودي الفرنسي.

ر ً
ابعا :اإلعفاء من الرسوم
يجوز لموهبة توفير الدعم والرعاية للموهوبين ممن ليس بمقدورهم تحمل رسوم االلتحاق بالبرنامج ،وذلك عند تقديم
الطالب لطلب إعفاء من دفع رسوم البرنامج ،في حال انطبقت عليه الشروط أدناه:
• أن يكون من األسر المسجلة في الضمان االجتماعي.
•

أن يكون من أبناء الشهداء.

•

أن يكون من المثبتة حالتهم بصك شرعي (صك اعسار).

ً
خامسا :االعتذار عن بالبرنامج وأحقية استرداد التكلفة
 .1في حال رغبة الطالب االعتذار عن حضور البرنامج فإنه ال يترتب عليه دفع أي رسوم في حال اتباع التالي:
• أن يكون االعتذار قبل بدء البرنامج.
• أن يتم االعتذار خالل خمس أيام عمل من إشعاره رسميا ً بقبوله بالبرنامج.
• أن يرسل خطاب أو بريد الكتروني رسمي إلى  tamayuz@mawhiba.org.saيتضمن رغبته في االعتذار
عن حضور البرنامج مع توضيح األسباب.
 .2في حال اعتذار الطالب عن البرنامج بعد خمس أيام عمل من دفع الرسوم وقبل بدء البرنامج الفعلي فيحق له استعادة
 %75فقط من الرسوم المدفوعة في حال كان لديه ظرف طارئ يمنعه من حضور البرنامج ،ويكون مثبتا ً بوثيقة
رسمية يتم تقديمها لموهبة وعرضها على صاحب الصالحية بالمؤسسة لالعتماد.
 .3ال يحق للطالب استعادة أي مبلغ مالي بعد بدء اليوم األول في الورشة التدريبية األولى.

