Al Rabeeh Academy
PO Box 41832, Zone 23, Mohamed Bin Zayed, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: 02 679 5991 Fax: 02 674 2288 www.alrabeehac.ae

FEE PAYMENT INSTRUCTIONS

The admission fees can be paid by any one of the modes given below.
i

Payment by Cash: The fee can be paid by Cash in AED at the Fee counter in the Academy

ii

Payment by Cheque: Payment by cheque will be accepted only if the cheque is from a bank
based in UAE. All Cheques should be drawn in favor of
"AL RABEEH ACADEMY LLC" and payable in AED at a bank in Abu Dhabi or at the Fee
counter in the Academy. There should be no corrections or alterations on the cheque.

iii

Payment by Telex/ Bank transfer: Payment can be made directly to one of our bank
accounts given below through your bank along with collection charges if any. The TT
advice/receipt copy received from your bank must be sent to the Accounts department, by
fax - 009712-6795800 or email (judie.joshanth@alrabeehac.ae), mentioning the name and
the year group of the student.
Account Name:
Account Number:
IBAN Number:
SWIFT Code:
Bank:
Branch:

Al Rabeeh Academy LLC
777-100-1917661-014
AE-84027-777-100-1917661-014
FGBMAEAA
First Abu Dhabi Bank PJSC
Khubeirah Branch, Abu Dhabi

شركة ذات مسئولية محدودة – تأسسـت برأسمـال مـدفوع وقــدره300,000/-درهم

Limited Liability Company
Incorporated with a Paid-Up Capital of AED 300,000/-

Al Rabeeh Academy
PO Box 41832, Zone 23, Mohamed Bin Zayed, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: 02 679 5991 Fax: 02 674 2288 www.alrabeehac.ae

تعليمات دفع الرسوم
يمكن دفع رسوم القبول بأي من الطرق التالية
.i

الدفع نقدا :يمكن دفع الرسوم نقدا بالدرهم اإلماراتي عند شباك المحاسبة في أكاديمية الربيع.

.ii

الدفع عن طريق الشيك :يمكن قبول الشيك فقط من بنك داخل اإلمارات .يجب أن توضع جميع الشيكات بإسم (أكاديمية
الربيع ذ.م.م) بالدرهم اإلماراتي ويمكن الدفع عن البنك داخل أبوظبي او عند شباك المحاسبة في أكاديمية الربيع .يجب
ان ال يكون هناك اي تغييرات او تعديالت على الشيك.

.iii

تحويل المبلغ من خالل البنك :يمكن دفع الرسوم مباشرة إلى حساب البنك الخاص بأكاديمية الربيع مع أي رسوم إستالم.
يجب أن ترسل نسخة من إيصال التحويل إلى قسم المحاسبة في أكاديمية الربيع من خالل الفاكس على الرقم
 0097126795800او االيميل  judie.joshanth@alrabeehac.aeومرافقة إسم الطالب والملرحلة
الدراسية.

إسم الحساب:
رقم الحساب:
رقم :IBAN
رقم التحويل المالي:
بنك:
فرع:

أكاديمية الربيع ذ.م.م
777-100-1917661-014
AE-84027-777-100-1917661-014
FGBMAEAA
بنك أبوظبي األول
فرع ال ُخبيَرة

