السياسة المالية ونظام الدفع
الدفعات المالية
أوالً :إجراءات تسديد الرسوم الدراسية
 150درهم
 150درهم
 2000درهم

هعلوهاخ

هالحظاخ

سسٕو ايتحاٌ لثٕل ٔيماتهح شخصٛح
سسٕو فتح يهف عُذ انتحاق طانة تانًذسسح
عُذ انتسجٛم
لثل تداٌح دوام الطالة والرحاله تالومعد الدراسً فً صفه
َمذا ً أٔ تشٛك يستحك انذفع
يستحك انذفع تتاسٚخ 12/15
يستحك انذفع تتاسٚخ 02/15

ال تخصى يٍ إجًان ٙانشسٕو انذساسٛح
ال تخصى يٍ إجًان ٙانشسٕو انذساسٛح
تخصى يٍ انشسٕو انذساسٛح عُذ انتحاق طانة تانًذسسح

 %50يٍ انمسظ انًتثمٙ
شٛك تمًٛح  %25يٍ انشسٕو انًتثمٛح
شٛك تمًٛح  %25يٍ انشسٕو انًتثمٛح
ثاًٍاً :فً حال عدم الرحاق طالة تالودرسح
ف ٙحال عذو انتحاق طانة تانًذسسح
 500دسْى
ألي سثة كاى ،ذحصّل الرسوم على الٌحو الرالً وفك الئحح وزارج الررتٍح والرعلٍن:
ثالثاً :إذا ذرن الطالة الودرسح ّ
إرا دأو انطانة أسثٕع ٍٛفؤلم
ٚسذد سسٕيا ً دساسٛح عٍ شٓش كايم 500+دسْى كشسٕو إنغاء.
إرا دأو انطانة أكثش يٍ أسثٕعٔ ٍٛألم يٍ شٓش
ٚسذد سسٕيا ً دساسٛح عٍ شٓش ٍٚكايه 500+ٍٛدسْى كشسٕو إنغاء.
إرا دأو انطانة ف ٙانًذسسح يذج شٓش تانكايم
ٚسذد سسٕيا ً عٍ ثالثح أشٓش 500+دسْى كشسٕو إنغاء
إرا دأو انطانة يذج تزٚذ عٍ شٓش
ٚسذد  %00يٍ انشسٕو انذساسٛح
ٚجة دفع كايم األلساط انذساسٛح ،كًا ٚتشتة عهٗ رنك انًثذأ جًٛع
٘ تسجٛم لثم أٔ حتٗ آخش َٕفًثش
أ ّ
انشسٕو األخشٖ انًتشتثح عهٗ انتسجٛم أٚضاً.
٘ إنغاء اتتذا ًء يٍ األسثٕع األٔل يٍ شٓش فثشاٚش
٘ يثهغ
أ ّ
ٚحشو ٔن ٙاأليش يٍ حك انًطانثح تاستشداد أ ّ
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٘ يثهغ
ٚحشو ٔن ٙاأليش يٍ حك انًطانثح تاستشداد أ ّ

٘ إنغاء اتتذا ًء يٍ األسثٕع األٔل يٍ شٓش فثشاٚش
أ ّ

ال تمثم انذفعح األٔنٗ تذٌٔ شٛكاخٔ ،ال ٚكتًم انتسجٛم تذٌٔ تسهٛى
 %25+%25+%50دفعح ٔاحذج.
خصى سسٕو نحجز انًمعذ
ال تستشد سسٕو انكتة ٔانز٘ انًذسس ٙأ ّيا سسٕو انًٕاصالخ
فُٛطثك عهٓٛا يا ُٚطثك عهٗ انشسٕو انذساسٛح يضاف إنٓٛا
سسٕو شٓش يٍ انًٕاصالخ كشسٕو إنغاء.
تمذّس لًٛح سسى انشٓش انٕاحذ تمًٛح إجًان ٙانشسٕو انذساسٛح عهٗ
 10أشٓش ٔٚضاف يثهغ  500دسْى كشسٕو إنغاء.
سسٕو انًٕاصالخ ُٚطثك عهٓٛا يا ُٚطثك عهٗ انشسٕو انذساسٛح ثى
ٚضاف سسٕو شٓش غشايح.
تمذّس لًٛح سسى انشٓش انٕاحذ تمًٛح إجًان ٙسسٕو انًٕاصالخ
ٔتمسى عهٗ  10أشٓش.
ف ٙحال حشياٌ انطانة يٍ استخذاو انثاص تسثة عذو انتزايّ
تآداب استخذاو انثاص ،تشد انشسٕو ٔفك انثُٕد انساتمح.

الشيكات المرتجعة والشيكات المسحوبة:
٘ شٛك يشتجع تسثة (سصٛذ ال ٚسًح) ٚجة أٌ ٚسذّد َمذا ً عهٗ انفٕس ٔال ٚستثذل تشٛك آخش ٔٚضاف  150دسْى َمذا ً ف ٙحال تؤخش انًعُ ٙتاأليش ف ٙتسذٚذ انشٛك.
 أ ّ
 إرا أساد ٔن ٙاأليش سحة انشٛك لثم يٕعذِٚ ،جة احضاس طهة سحة شٛك لثم أسثٕع عهٗ األلم يٍ يٕعذ استحمالّ.
هالحظح هاهح :إذا كاًد الوؤسساخ هً الرً ذسدّد األلساط الودرسٍح ،على أولٍاء األهور:
 .1تمذٚى شٛكاخ تؤي ٍٛيٍ حساتاتٓى انخاصح.
 .2تمذٚى سسانح سسًٛح يٍ انًؤسسح أٔ انششكح ،تؤٚذ فٓٛا انتزايٓا تذفع األلساط.
 .3تمٕو انًذسسح تئسجاع كايم انًثهغ انز٘ دفعّ األْان ٙيٍ حساتاتٓى انخاصح ساتماً.
ٌجة أى ذطاتك رسالح الرسوم الدراسٍح كشف الحساب الصادر هي لسن الحساتاخ.
اسن ولً األهر  /الوصً............................................................................. :

الرولٍع ............................................................................. :

