
 

 

 سياسات الدفع

 

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

 الفئات املوضحة أدناه:

 

 الفئة  التعريف  املساهمة 

 اير  3500

 شاملة قيمة الضريبة املضافة  غير 

السعوديون   عن    البرنامج منالطلبة  للكشف  الوطني 

في مقياس موهبة  فأعلى  1410والحاصلون على درجة   املوهوبين

 . م  2022م 2021لعام  للقدرات العقلية املتعددة

 طلبة موهبة )الفئة أ(

 اير  3500

 شاملة قيمة الضريبة املضافة  غير 

السعوديون   .1 "ميدالياتالطلبة  بجوائز  شهادات /الفائزون 

في  التي تشرف عليها موهبة  األوملبيادات الدولية    تقدير" في

 مجاالت الرياضيات والعلوم املختلفة. 

الدولي  بجوائز  الفائزون  السعوديون  الطلبة   .2 املعرض  في 

 . للعلوم والهندسة "آيسف" 

  لفئة ب(طلبة موهبة )ا
1 

 

 اير  5500

 شاملة قيمة الضريبة املضافة  غير 

  املوهوبين، البرنامج الوطني للكشف عن   الطلبة السعوديون من

)و  بين  ما  على درجة  في1330-1409الحاصلون  مقياس موهبة  ( 

 م . 2022م 2021لعام للقدرات العقلية املتعددة

 طلبة موهبة )الفئة ج( 

 اير  7500

 شاملة قيمة الضريبة املضافة  غير 
 ، ج. ب،  شمولين في فئات طلبة موهبة أاملالطلبة السعوديون غير  

الطلبة السعوديون من 

 خارج موهبة

 اير   17,069

 شاملة قيمة الضريبة املضافة  غير 
 2 سعوديينالالطلبة غير   الطلبة من الجنسيات األخرى 

 لاير    150

 شاملة قيمة الضريبة املضافة  غير 

 الطالب الذين تنطبق عليهم أحد الحاالت التالية: 

 أن يكون من األسر املسجلة في الضمان االجتماعي.   •

 أن يكون من أبناء الشهداء.  •

 أن يكون من املثبتة حالتهم بصك شرعي )صك إعسار(.  •

 طلبة اإلعفاء 

 الجائزة / الشهادة على النظامما يثبت حصوله على  أن يرفع الطالب   على 1
 يعامل أبناء املواطنات معاملة الطالب السعودي في الرسوم 2

 

   تنويه:

 رسوم البرنامج ال تغطي رسوم التسجيل في االختبارات والتقديم على الجامعات  •

 مسؤولية الطالب. مدينة الرياض من تكاليف سفر وإقامة هي من التدريبية بلورش اأي مبالغ إضافية تتعلق بحضور  •

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 : االعتذار عن البرنامج وأحقية استرداد املساهمةثانيا

ا  
 
يكون استرداد املبلغ املالي املحدد للمشاركة في البرنامج في حال اعتذار الطالب عن حضور البرنامج وفق

 للضوابط التالية:  

البرنامج مثبت في وثيقة رسمية كوجود   .1 يمنعه من حضور  أن يكون لدى الطالب ظرف طارئ وقاهر 

 إكمال البرنامج.مشكلة صحية تمنعه من 

بعد خصم    املالية املحددةاملشاركة في البرنامج واستراد املساهمة    االعتذار عنبإمكان الطالب رفع طلب   .2

وأن يتم تقديم طلب االعتذار   بالبرنامج االلتحاقضوابط وسياسات  حسب املادة الثالثة في  %  10نسبة  

 . م2022نوفمبر  13عن املشاركة قبل تاريخ 

البريد اإللكتروني للبرنامج  علىالتواصل  من خاللاالعتذار عن البرنامج  تقديم طلبأن يتم  .3

  tamayuz@mawhiba.org.sa 
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