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سياسة الرسوم الدراسية
بــمـــدارس مــــــداك 

Madac School’s Tuition Policy

مداك... حيث متعة التعلم
Madac... the joy of learning



األول  تركيزه  القيم،  المستوى، مبني على  رفيع  تعليم  لتقديم  ربحية، تسعى جاهدة  تعليمية غير  مداك هي جهة 
مصلحة الطالب.  إن تكلفة تعليم الطالب في مداك تفوق الرسوم الدراسية المحصلة من أولياء األمور، وهذا يعني 
المصدر  األخرى هي  الدراسية والرسوم  الرسوم  أن  الدراسية. وبما  الرسوم  تخفيض في  يحصل على  أن كل طالب 
المالي األساسي، فإنه يصعب على مداك تحقيق رسالتها وتوفير المصاريف التشغيلية إذا لم يسدد أولياء األمور ما 

عليهم في الوقت المحدد. وعليه فإن سياسة مدارس مداك في الرسوم الدراسية هي:

Madac School makes every attempt to provide a quality, morally based, student-centered education to all 
students. The cost to educate each student exceeds the total tuition and fees that are assessed to each 
student’s account. This means every student is granted a discounted tuition.  As the majority of the school’s 
funding comes from tuition and fees, it is difficult for us to fulfill our mission and provide fundamental 
school operations unless the obligations of every student are met on a timely basis. Therefore, it is essential 
that families pay all tuition and fees in a timely manner.  To that end, Madac School’s tuition policy is as 
follows:
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رسوم التسجيل
Application Fees



يلتزم ولي األمر بدفع مبلغ 1000 ريال، عند تسليم استمارة التسجيل 
ليحتسب ضمن الرسوم الدراسية الحقا. إن هذا المبلغ:

إذا لم توفر مدارس مداك للطالب مكانا.
if the school does not offer the student a place.

An application fee of SR1000 is due at the time of application 
and will be deducted from the tuition fees, this fee is:

if the school offers the student a place but the student chooses not to take it.

Refundable

Non-refundable

مسترد

إذا وفرت مدارس مداك للطالب مكانا، ولكن الطالب انسحب.

غير مسترد
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التقسيط
(أقساط السداد)

Installment Arrangements
(Payment Plan)



يلتزم ولي األمر المسؤول عن الطالب بسداد الرسوم الدراسية السنوية وفقا إلحدى الطرق التالية: 
Families have the following options to pay the tuition fees:

دفعة واحدة كاملة، قبل بداية العام الدراسي.
One installment for the whole year: Full amount must be 
paid before the 1st day of school of the 1st term.

ثالثة أقساط، قسط قبل بداية كل فصل دراسي.
Three installments within the year: An installment of one-third of the 
amount must be paid before the 1st day of school of the term.

ستة أقساط، قسط قبل بداية كل فصل دراسي وقسط قبل نهاية األسبوع الخامس 
من كل فصل دراسي. وإلدارة مداك الحق في وضع أي إجراءات إدارية تسهم في 

تحصيل أقساط المبالغ المستحقة دون تأخير.
Six installments within the year: An installment of one-sixth of the amount must be paid before 
the 1st day of school of the term and by the end of the fi�h week of school of the term.  Madac 
Administration has the right to set administrative procedures that make collection happen 
without delays.
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إجراءات التحصيل
Collection Procedures



تحتفظ أكاديمية مداك بحقها في زيادة الرسوم الدراسية إذا تطلبت مصاريفها ذلك. وتعد اللجنة التنفيذية المنبثقة 
من مجلس أمناء أكاديمية مداك هي صاحبة الصالحية في اعتماد الرسوم الدراسية، ليتم إعالنها ألولياء األمور قبل 

شهرين على األقل من بداية العام الدراسي.

Madac School’s tuition fees are subject to change, based on applied laws. The Executive Committee 
that is part of Madac’s Board has the authority to approve tuition fees at Madac school to announce 
them for families by at least two months before the 1st day of school of the 1st term.

قبل استحقاق القسط بأسبوع على األقل، ترسل اإلدارة المالية رسالة تذكيرية إلى ولي أمر الطالب 
بموعد استحقاق القسط.

Sending reminders to families one week before the due date.

في حال استحقاق القسط وعدم تحصيل المبلغ المستحق، تتابع اإلدارة المالية بشكل موثق مع ولي األمر. 
Documenting communication with parents regarding late payments if the due date were passed.

Billing and archiving payments regularly.
تقوم اإلدارة المالية بحصر عمليات السداد وفوترتها وأرشفتها أوال بأول.

01

02

03
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عواقب عدم سداد
المبالغ المستحقة

Consequences for
failure to pay tuition



عدم تسليم تقرير الفصل الدراسي وتقرير نهاية العام الدراسي.
End of term/year report to be withheld.

عدم قبول تسجيل الطالب في مدارس مداك للفصول الدراسية ولألعوام القادمة.
No registration for the following term/year.

رفع تقرير لمدير عام أكاديمية مداك بقوائم المبالغ التي لم يتم تحصيلها التخاذ اإلجراءات الالزمة نظاميا.

وإلدارة مداك الحق في عدم قبول طلب خيار تقسيط المبلغ مع الحاالت التي لم تنضبط في السداد مسبقا، 
كما تحتفظ مداك بحقها في اللجوء للجهات ذات االختصاص لتحصيل الرسوم المتأخرة إذا تطلب األمر ذلك.

A report will be sent to the Director General to take the actions required.

Madac Administration has the right to ask for full payments and not make the options of 
installments available for those families who regularly miss payment due dates. Also, Madac 

reserves all rights to use any legal means at its disposal to reclaim past due tuition.



تحتفظ أكاديمية مداك بحقها في زيادة الرسوم الدراسية إذا تطلبت مصاريفها ذلك. وتعد اللجنة التنفيذية 
المنبثقة من مجلس أمناء أكاديمية مداك هي صاحبة الصالحية في اعتماد الرسوم الدراسية، ليتم إعالنها 

ألولياء األمور قبل شهرين على األقل من بداية العام الدراسي.

Tuition Refund

Once tuition has been paid, it is not to be refunded to families, if a family decides 
against enrollment. If an error has been made, Madac School will refund the tuition 
cost or credit the amount toward the next year’s tuition, based on the agreement.

استرداد الرسوم الدراسية

إذا كان الطالب يستحق أكثر من تخفيض، فيتم االكتفاء بتطبيق التخفيض األعلى.

Discounts are applied to the higher of the two amounts

In case a student is entitled to more than one discount, the discount is 
applied to only one discount, the discount with a higher percentage.

التخفيض يطبق على المبلغ األعلى



يستحق الطالب الذين التحقوا بمداك في أعوام تأسيسها (2019/2018 وما قبلها) خصما خاصا بنسبة %20، 
من الرسوم الدراسية، حتى تخرجهم في المرحلة الثانوية، حسب الوعد المقدم في حينها ألولياء األمور. وهم 

35 طالبا مسجلة أسماؤهم.

Madac's Pioneers

Students registered in the first and second year (2018/2017 and 2019/2018) of Madac 
School’s operation receive a 20% discount until their graduation (Grade 12), as 
promised then by Madac to parents. There are 35 students on the list.

الطالب الرواد

يستحق األخ الثاني خصما بنسبة 10% من الرسوم الدراسية.

ويطبق هذا الخصم على الرسوم الدراسية األقل.

Sibling Tuition

10% off for a 2nd sibling.

يستحق األخ الثالث وكل من بعده خصما بنسبة 15% من الرسوم الدراسية.
15% off for a 3rd and additional siblings.

The discount is applied to the sibling with the lowest tuition.

اإلخوان واألخوات



Employees
أبناء المنسوبين
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يتم  ولما  الشأن  بهذا  سياسات  من  إقراره  يتم  لما  مداك  أكاديمية  منسوبي  ألبناء  الدراسية  الرسوم  تخضع 
االتفاق عليه في عقد التوظيف.

Employees

Tuition for employees’ sons/daughters is based on Madac’s approved decisions and 
employee contracts.

الرسوم  سداد  عن  تأخروا  إذا  للمنسوبين  المالية  المستحقات  من  االستقطاع  في  الحق  مداك  ألكاديمية 
الدراسية الخاصة بأبنائهم في الموعد المحدد.

Madac has the right to deduct the amounts from the employee’s monthly salary if 
employees are unable to pay regular installments.

أبناء المنسوبين



بعد  ما  وبرامج  المدرسي  والزي  والوجبات  النقل  رسوم  مثل  الدراسية)  الرسوم  (غير  األخرى  الرسوم  كل 
المدرسة والنادي الصيفي تخضع للقرارات التي يتخذها مدير عام أكاديمية مداك.

10
Other Fees (non-tuition)

All other fees (besides the tuition fees) such as buses, meals, uniforms, and a�er school 
programs have their individual policies based on the decisions made by the Madac 
Academy Director General.

رسوم أخرى غير الرسوم الدراسية

مباني  في  التعليم  بسببها  يتعذر  التي  الخاصة  الحاالت  بعض  في 
أكاديمية مداك، مثل جائحة كورونا، فستقدم مداك حلوال بديلة، باتباع 

االتفاقيات التعاقدية والتوجيهات الحكومية.

11
Exceptional Circumstances

Based on the official trends, and in terms of special 
cases where teaching and learning cannot be physically 
held on campus, such as what happened during 
COVID-19, Madac School will continue providing 
alternative solutions following contractual agreements 
as well as government directives.

الحاالت االستثنائية



تم اعتماد هذه السياسة في االجتماع األول للجنة التنفيذية بأكاديمية مداك 1443هـ 
المنعقد يوم الخميس 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م.

This policy has been approved in the first meeting of the Executive 
Committee of Madac 1443H, on 2021/08/05 ,1442/12/26.
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