سياسات الدفع
أوال :فئات املسجلين
يساهم الطالب بجزء من مبلغ تكاليف املشاركة وااللتحاق في برنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات املرموقة "التميز" حسب
الفئات املوضحة أدناه:

التعريف

الفئة
.1

املساهمة

الطلبة السعوديون من البرنامج الوطني للكشف عن
املوهوبين والحاصلون على درجة  665فأعلى في مقياس
موهبة للقدرات العقلية املتعددة لعام 2019م.

طلبة موهبة (الفئة أ)

.2

الطلبة السعوديون من البرنامج الوطني للكشف عن

 3500ثالثة آالف وخمسمائة اير
غير شاملة قيمة الضريبة املضافة

املوهوبين والحاصلون على درجة  1410فأعلى في مقياس
موهبة للقدرات العقلية املتعددة لعام 2020م.
.1

الطلبة السعوديون الفائزون بجوائز "ميداليات/شهادات
تقدير" في األوملبيادات الدولية التي تشرف عليها موهبة في

طلبة موهبة (الفئة ب)

مجاالت الرياضيات والعلوم املختلفة.

1

.2

الطلبة السعوديون الفائزون بجوائز في املعرض الدولي

 3500ثالثة آالف وخمسمائة اير
غير شاملة قيمة الضريبة املضافة

للعلوم والهندسة "آيسف".
.1

الطلبة السعوديون من البرنامج الوطني للكشف عن
املوهوبين  ،والحاصلون على درجة ما بين ( )664-626في

طلبة موهبة (الفئة ج)

مقياس موهبة للقدرات العقلية املتعددة لعام 2019م
.2

الطلبة السعوديون من البرنامج الوطني للكشف عن

 5500خمسة آالف وخمسمائة اير
غير شاملة قيمة الضريبة املضافة

املوهوبين  ،الحاصلون على درجة ما بين ( )1330-1409في
مقياس موهبة للقدرات العقلية املتعددة لعام 2020م.
الطلبة السعوديون من
خارج موهبة
الطلبة غير السعوديين

2

الطلبة السعوديون غير املشمولين في فئات طلبة موهبة أ ،ب ،ج.
الطلبة من الجنسيات األخرى

 7500سبعة آالف وخمسمائة اير
غير شاملة قيمة الضريبة املضافة
 12000اثنا عشر ألف اير
غير شاملة قيمة الضريبة املضافة

 1على الطالب أن يرفع ما يثبت حصوله على الجائزة  /الشهادة على النظام
 2يعامل أبناء املواطنات معاملة الطالب السعودي في الرسوم
تنويه :أي مبالغ إضافية تتعلق بحضور الورش التدريبية بمدينة الرياض من تكاليف سفر وإقامة هي من مسؤولية الطالب.

ً
ثانيا :تعليمات الدفع
•

يتم تحويل" املساهمة املالية " على رقم الفاتورة " سداد " الخاص بكل طالب الظاهر في طلب التسجيل.

•

يتم تحويل " املساهمة املالية " املحدد للمشاركة في الدورة ،خالل املدة املحددة للدفع لتأكيد التسجيل في الدورة،
ً
وفي حال عدم تحويل املساهمة املالية فإنه سوف يتم الغاء التسجيل تلقائيا.
ً
ال يقبل البنك االيداع نقدا على رقم الفاتورة " سداد ".

•

سيتم اعتماد تأكيد التسجيل بعد علمية سداد املساهمة املالية.

•

سيتم إشعاركم باعتماد التسجيل من خالل الرسائل النصية والبريد االلكتروني املسجل لدينا في النظام.

•

معلومات املفوتر ملوهبة
رمز املفوتر

اسم املفوتر

200

مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  -موهبة

ً
ثالثا :اإلعفاء من الرسوم
يجوز ملوهبة 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 املسجلة في الضمان االجتماعي.
أن يكون من أبناء الشهداء.
أن يكون من املثبتة حالتهم بصك شرعي (صك إعسار).

ر ً
ابعا :االعتذار عن البرنامج وأحقية استرداد املساهمة
حسب املادة الثالثة في ضوابط وسياسات املشاركة في البرنامج :
يكون استرداد املبلغ املالي املحدد للمشاركة في البرنامج في حال اعتذار الطالب عن حضور البرنامج ً
وفقا للضوابط التالية- :
 .1أن يكون لدى الطالب ظرف طارئ وقاهر يمنعه من حضور البرنامج مثبت في وثيقة رسمية كوجود مشكلة
صحية تمنعه من الحضور  ،أو حدوث حالة وفاة من الدرجة األولى.
 .2أن يكون رفع طلب االعتذار من قبل الطالب أو ولي أمره قبل أسبوع من تاريخ بداية البرنامج.
 .3أن يتم طلب االعتذار عن البرنامج عن طريق التواصل مع خدمة العمالء على تويتر.
املادة الرابعة :مع مراعاة حكم الفقرتين ( )1و ( )2من املادة الثالثة من هذه الوثيقة ،في حال انسحاب الطالب ،أو عدم
إكماله للبرنامج فإنه ال يحق له املطالبة باسترداد املساهمة املالية في استثمار موهبة الطالب في البرنامج.

