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 المدرسة مع ولي األمر عقد 

Parents Contract-School 

 بيانات الطالب: 
    اسم الطالب /
  رقم الهوية/
  تاريخ الميالد/                                    الجنسية/
 رقم الجواز/    الصف/ 

Student Information: 
Student Name /            
Iqama No. /                 
Grade /    Date of Birth / 
Passport No.   /           Nationality    /  

 بيانات ولي األمر:
    اسم ولي األمر/

  رقم الهوية/
    رقم الجوال/
 رقم آخر/ 

 المدينة/       مكان العمل/ 
 عنوانه/           

       لفون العمل/ت
    عنوان السكن/ 

Parent’s Information : 
Parent Name/     
Iqama No. /  
Mobile No./     
Other No.   /  
Place of Work /     City   /  
Work Address /    
Work Telephone   /   
House Address / 

 لقد تم اإلتفاق بين الطرفين: 
  طرف أول/ مدرسة درة الشرق العالمية  

 ................................. )ولي أمر الطالب(طرف ثاني/ 
 على اآلتي:

First Party / Durat Al-Sharq International School  

Second Party ................................................ 
(Student's parent/guardian) 
The two sides parties agree on the following : 

 األول:البند 
يقر الطرف الثاني بأن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة وتحت  

مسؤوليته الشخصية وفي حال تغيير أي بيانات يلتزم الطرف الثاني بإبالغ  
 إدارة المدرسة بذلك.

Article 1 : 
The Second Party acknowledges that all of the above 
information is true and under his/her personal 
responsibility, and in case of any change in this info, 
the Second Party shall inform the school with such. 

 البند الثاني:
احترام أنظمة المدرسة وااللتزام باللوائح  بنه علىاولي األمر حث على 

المدرسية والسلوك الحسن وللمدرسة الحق في إنهاء هذا العقد وعدم تمكين  
 .تهاالطالب من االستمرار في المدرسة إذا كان بقاؤه يؤثرعلى سمع

Article 2 : 
The parent/guardian must advise his/her child to 
respect the rules and regulations of the school and 
to behave well at all times. Hence the school has the 
right to terminate this contract and to refuse 
admission of the student whose presence/behavior 
affects the reputation of the school. 

 البند الثالث:
الحضور إلى المدرسة متى مادعت الحاجة إلى حضوره   على ولي األمر

 والتجاوب مع أنظمتها وتعليماتها في أي أمر يتعلق بابنه.

Article 3 : 
The parent/guardian must attend the school when 
deemed necessary and respond to the regulations 
and instructions in any school’s matter related to 
his/her child. 

 البند الرابع:
يلتزم ولي أمر الطالب بتحمل نفقات أي تلفيات يحدثها ابنه داخل المدرسة 

 سواء عن قصد أو غير قصد.

Article 4 : 
The student's parent/guardian is obliged to shoulder 
the expenses of any damage caused by his/her child 
within the school, either intentionally or 
unintentionally 
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 البند الخامس:
على ولي األمر االلتزام بأنظمة المدرسة الداخلية ومايصدر عن  

واحترام السياسة الداخلية للمدرسة الجهات التعليمية من أنظمة ولوائح 
 وعدم التدخل بها.

Article 5 : 
The parent/guardian should comply with the school's 
internal regulations and any rules and regulations 
applied by the Mm  OE and should respect the school’s 
policies. 

 : سادسبند الال
الرسوم الدراسية على ثمانية اقساط شهرية متساوية بدًءا من  يتم سداد 

بداية العام الدراسي وعلى حسب الرسوم المقررة لكل مرحلة دراسية،  
وفي حال التأخر عن السداد يحق للمدرسة مطالبة ولي األمر بسداد 

بعد بداية  الطالب الذي يتم تسجيله متأخراً  كامل المبلغ دون أقساط.
مع مراعاة حاالت  ) ةبدفع رسوم الشهور السابقملزم العام الدراسي 

 .)11التعثر في البند رقم 

Article 6: 
The tuition fee shall be paid in eight equal monthly 
installments starting from the beginning of the School 
year and according to the fees prescribed for each 
grade level. In the event of delay in payment, the 
school has the right to demand payment of the full 
fees, not on installments basis. The student who 
registers late after the beginning of the academic year 
is obliged to pay the previous months (with reference 
to the default case in article 11). 

 :بعالبند السا
 يلتزم الطرف الثاني بدفع الرسوم الملزم بها في بداية التسجيل.

Article 7 : 
The second party should pay the prescribed fees during 
the enrollment/registration period. 

 : ثامن البند ال
أثناء   في موعدها سداد الرسوم الدراسيةاالنتهاء من في حال عدم 

يحق للطالب أو ولي األمر المطالبة   ال  العام الدراسي او بنهايته
بإشعار الدرجات أو النتيجة أو أي تقارير، وللمدرسة الحق في حجب  

ملفه وإدراجه ضمن قائمة المتعثرين في السداد وعدم تمكينه من  
 بعد استيفاء الرسوم الكاملة. حتىالدراسة للعام القادم 

Article 8 : 
In the event of failure to pay the tuition fees on time 
within/end the school year, the student or 
parent/guardian has no right to demand for reports, 
card, grades, and examination results. The school has 
the right to block the student’s file and include him/her 
in the Defaulter’s List and to be refused admission for 
next school year unless he/she pays the full fees. 

 :تاسعالبند ال
الطالب في مرحلة الروضة سداد   أولياء أمور الطالب  على جميع

رسوم الفترة المنصرمة قبل بدء الفترة الجديدة. وإذا تعثر ولي األمر 
من الدراسة وحضور   للمدرسة الحق في عدم تمكين الطالبفي السداد 

 الحصص المدرسية.

Article 9 : 
The Parents of KG students are obliged to pay the full 
quarter fees before the beginning of the next quarter. 
Failure to do so, the school has the right to stop the 
student from attending his/her classes for the new 
quarter. 

 : عاشرالبند ال
في حال نجاح الطالب إلى المرحلة أو الصف الدراسي الذي يلي  

بعد الموافقة  الصف المبرم فيه العقد فإنه يعتبر مسجالً بالمدرسة 
 حجز المقعد.إتمام اجراءات على الخطية من إدارة المدرسة 

Article 10 : 
In the event that the student succeeds in his/her grade 
level and is promoted to the next grade level, the 
student will be enrolled in the school for the next 
school year after the management has approved 
his/her seat reservation application. 

 : حادي عشرالبند ال
من حق الطرف األول التقاضي أمام الجهات المختصة عند تعثر  
الطرف الثاني في سداد الرسوم الدراسية واستمرار تعثره لمدة 

، أو انتهاء العام الدراسي قبل الوفاء بما عليه من  شهرين متتاليين
 التزامات مالية للمدرسة.

Article 11 : 
The First Party has the right to litigate with competent 
authorities if the Second Party fails to pay the tuition 
fees and continues to do so for two consecutive 
months, or when the academic year has ended without 
fulfilling his/her financial obligations to the school. 
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 عشر: ثانيالبند ال
 للطرف األول منح حسم لألسباب التالية: 

 . لمن لديه أخوة في المدرسة  1

 . ألبناء المعلمين والمعلمات.2

 في حال دفع الرسوم المدرسية دفعة واحدة مع بداية العام الدراسي.. 3

 مناسبة. ألسباب أخرى يراها الطرف األول. 4

الغاء الحسم في حال   هبذلك ومن حق  اً ليس ملزم علماً بأن الطرف األول
وإلزام الطرف    لمدة شهرين متتالين   تعثر ولي أمر الطالب في السداد

 الثاني بسداد المبلغ المخصوم مسبقاً بأثر رجعي.
 

Article 12: 
The First Party has the right to give tuition fee discount 
for the following reasons : 
1. If the student has brothers or sisters. 
2. Children of teachers. 
3. If school fees are paid in full at the beginning of the 
school year. 
4. Any other reasons deemed appropriate or 
reasonable. 
However the first party is not obliged to give discount 
and has the right to cancel the discount in the event of 
failure of the parents/guardian to pay the fees for two 
consecutive months, and he shall be required to pay all 
of the amount discounted previously. 

 :عشر الثثالبند ال
: نظراً لما يترتب على تسجيل  وااللتحاق بالمدرسة نظام سحب الملفات

سحب الملفات  لاللتحاق و الطالب من تكاليف مالية فقد تم إقرار نظام 
 :على النحو التالي

Article 13 : 
File Withdrawal and Enrolling System: Due to the 
financial costs resulting from student registration, the 
withdrawing of file and enrolling system were approved 
as follows : 

 

 
 سحب الملف ماليا  االلتحاق أو مايترتب على 

The financial consequences of enrolling or 
withdrawing the file 

 سحب الملف  االلتحاق بالمدارسة أو وقت
Time of enrolling or withdrawal  

# 

 سوى ماتم دفعه في بداية التسجيل. من الرسوم الدراسية شيء عليه ال
No refund of miscellaneous and registration fees 

except books and tuition fees. 

 الدراسةقبل بداية 
Before the start of the school year 

1 

حتى  الدراسي  صلفال ذلك علىيلتزم بسداد الرسوم الدراسية المقررة 
 ولو لم يحضر الطالب

He/she is obliged to pay the total tuition fees for the 
semester even if he didn’t report. 

 ولو بيوم واحد ألي فصل الدراسي بعد بداية الدراسة
After the start of classes at any semester even with 

one day 

2 

 يلتزم بسداد كامل الرسوم الدراسية
He/she is obliged to pay the full tuition fees 

 فصل دراسي ولو بيوم واحدآخر  بعد بداية 
After the starting of classes for the last semester 

even with one day  

3 

 العام الدراسي الشيء عليه سوى نصف الرسوم الدراسة المقررة عن 
He/she is obliged to pay the tuition fees of the 

previous semesters only. 

أي فصل دراسي وقبل بدء  الطالب الذي سحب ملفه بعد نهاية 
 الفصل الدراسي الالحق.

Withdrawing the file after any semester, and 
before the start of the following semester. 

4 

 الشيء عليه من الرسوم الدراسية للعام الجديد
Nothing from the fees of the next/new school year. 

نهاية العام آخر فصل دراسي / الطالب الذي يسحب ملفه بعد 
 الدراسي مباشرة

Withdrawing the file after the end of the last 
semester directly (end of school year) 

5 
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 :عشر لرابعالبند ا
الرسوم الدراسية على الطرف األول إشعار الطرف في حال تغيير 

الثاني بذلك قبل نهاية العام الدراسي بشهر وللطرف الثاني الحرية في  
 استمرار ابنه في الدراسة للعام القادم من عدمه.

 

Article 14 : 
In case of change in tuition fees, the First Party must 
notify the Second Party a month in advance before the 
end of the school year, and the Second Party is free to 
continue or not for the next school year. 

 

 :عشر البند الخامس
العقد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر خطياً   هذا يجدد

وذلك في  وبعد اتمام اجراءات حجز المقعد بعدم الرغبة في االستمرار
 موعد اقصاه شهر بعد نهاية اختبارات الفترة الرابعة )نهاية العام(

 

Article 15 : 
This contract shall be renewed automatically unless one 
of the parties informs the other party in writing of 
his/her intention not to continue and after the 
management has approved his/her seat reservation 
application, at least one month after the end of the 
school year. 

 

 
 : عشر سادسالبند ال

بااللتزام بما جاء في بنود العقد واليحق لنا التراجع عما ورد هذا اقرار 
 فيه أمام أي جهة رسمية.

 

Article 16 : 
This is a declaration of commitment of both parties to 
the terms and conditions of this contract, and no 
changes can be made on what is stated herein even in 

the presence of any competent official or authority. 
 

 عشر: بعالبند السا
يعتبر هذا العقد عقداً موثقاً و سندا تنفيذياً لتقديمه للجهات المختصة في  

 حال التعثر في السداد.

Article 17 : 
This is a documented contract and an executed deed 
which can be used before any competent authority in 
case of payment default. 

 طرفيه، تم التوقيع عليهما من قبل (  2)  نسختينبر هذا العقد ُحر   
ويعتبر توقيع الطرفين  بموجبها، وأحتفظ كل طرف بنسخة منهما للعمل 

 بسريانه. وهللا الموفق.ورد فيه وإقراراً بصحته وإيذاناً  التزاماً بماعليه 

This contract is signed in two copies (2) signed by both 
parties. Each party shall keep a copy of this contract as 
guide and reference to be followed. The signatures of 
the two parties shall be deemed to be a commitment to 
what is stated herein and to confirm its validity .  
Thank you. 

 
 

 

 

  / First Partyالطرف األول
 مدرسة درة الشرق العالمية 

Durat Al-Sharq International School 
 

 :Stampالختم………………………………………
 

 :Dateالتاريخ………………………………………

   / Second Partyالطرف الثاني
 ولي أمر الطالب 

Parents/Guardian 
 

 :Nameاالسم………………………………………
 

 :Signatureتوقيع...ال ……………………………
 

 :Dateالتاريخ………………………………………


