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الطرف األول :جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية ،مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية برقم ( )160وتاريخه
 1420/8/29هـ وعنوانها :القصيم  -عنيزة ،ص .ب  ،494الرمز البريدي  ،51911هاتف  ،0163655500فاكس:
 016364990جوال ( 0503615500مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل)
الطرف الثاني :ولي أمر (المستفيد/ة)( :اسم ولي األمر)
رقم السجل المدني......................................... :تاريخه/ :
صلة ق اربته بالمستفيد:

.........................................

حيـ أن الطــرف األول متخصـ

..............................................................................

14 /هـ مصدره ........................ :جوال

اسم المستفيد:

عنوانه

.............................

.................................................

.................................. ................. ................. ................. .....................

برعايـة وتعلــيم وتأهيــل األفـراذ يوي اإلعاقـة وتــوفير الخــدمات المختلفــة التـي يحتاجونهــا ،وبمــا أن الطــرف

الثاني يرغب في تسجيل (المستفيد/ة) والبالغ من العمر (  ) ..........................في قسم (

.............................................................

)

في فرع الجمعية (  ) ....................................................................فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

البند األول – التزامات الطرف األول:
)1

يلتزم الطرف األول بتوفير احتياجات المستفيد الرعائية والتعليمية والتأهيلية.

)2

يوفر الطرف األول المكان المناسب لتقديم الخدمة للمستفيد.

)3

يلتزم الطرف األول بتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لرعاية وتأهيل المستفيد.

 )4يلتزم الطرف األول بشرح البرامج العالجية والتأهيلية والية تنفيذها إذا طلب الطرف الثاني ذلك.
)5

يلتزم الطرف األول بسرية بيانات الطرف الثاني وال يتم تداولها اال ألغراض عالجية وتأهيلية.

البند الثاني – حقوق الطرف األول:

 )1ال يترتب على الطرف األول أي التزامات مادية او حقوق أي كان نوعها نتيجة وفاة المستفيد او إصابته باي سوء ال قدر هللا نتيجـة
حالته الصحية.
 )2يحق للطرف األول اتخاذ االجراء الالزم في حاالت الطوارئ بشأن المستفيد.
)3

في حالة حدوث أي حالة طارئة للمستفيد اثناء تواجده بالمركز يحق للطرف األول نقله للمستشفى إلجراء الالزم والتوقيع على كافة
األوراق الخاصــة بالمستشــفى ويعتبــر توقيــع ولــي االمــر علــى هــذه االتفاقيــة تفــويف للطــرف األول التخــاذ أي اج ـراء للمســتفيد داخــل
المستشفى.

)4
صفحة  1من 3

ان ينطبق على المستفيد شروط القبول التي يتم وضعها من ناحية (السن ،نوع اإلعاقة ودرجتها  ....الخ)
رقم اإلصدار  , 00/2 :تاريخ اإلصدار  , 2012/04/01 :تاريخ التعديل :
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 )5تعتبر فترة الشهر األول (30يوم) من تاريخ قبول المستفيد فترة تجربة ويحق للطرف األول فسخ االتفاقية دون الرجوع للطرف الثاني
اذا تبين واحدا من األسباب التالية:
❖ إذا تبين أن لدى المستفيد مرض معدي.
❖ إذا تبين أنه غير قابل للتحسن حسب تقييم المختصين.
❖ إذا تبين أنه يشكل خط اًر على المستفيدين اآلخرين.
❖ إذا لم يلتزم بالتعليمات اإلدارية والعالجية.
❖ إذا أخفى الطرف الثاني أي معلومات لها عالقة بالتقارير المرضية للمستفيد.

البند الثال – التزامات الطرف الثاني:

 )1يكلف المستفيد الجمعية مبلغ وقدره ( )30,000ثالثـون ألـف ريـال سـنويا كحـد اذنـي تشـمل رسـوم الخـدمات العالجيـة والتأهيليـة والتربويـة والفنيـة
واإلدارية ،ويلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة (

ريــال) عــن كــل عــام د ارســي كامــل و تتحمــل

)(

الجمعية الفرق بين ما يتم دفعه من قبل ولي أمر المستفيد وبـين تكلفـة المسـتفيد سـنوياً .و فـي حـال قيـام الدولـة بتحمـل تكـاليف الخـدمات المقدمـة
للمستفيد و دفعها للجمعية فإن ذلك سوف يعفي الطرف الثاني من دفع أي مبالغ ماليه للطرف األول.

 )2يلتزم الطرف الثاني بكافة األنظمة والقوانين الخاصة بلوائح الطرف األول المرفقة مع العقد وال يحق له تجاوز أي منها.
 )3يتعهد الطرف الثاني بصحة كافة المعلومات والتقارير المقدمة للطرف األول ويلتزم بتزويد الطرف األول باي تغيير عليهـا سـواء فيمـا
يتعلق بالعنوان او رقم التواصل.
 )4ال يحق للطرف الثاني استخدام اسم المركز أو الجمعية لطلب أي مساعدات مالية من أي جهة حكومية أو خاصـة أو فرديـة لصـالح
المستفيد أو ولي أمره أو أقاربه إال بعد أخذ إذن خطي من الطرف األول.
 )5يلتزم الطرف الثاني بحضور اللقاءات الدورية مع الفريق المعالج.
 )6يلتزم الطرف الثاني بإبالغ اإلدارة الطبية عن أسماء األدوية التي يتناولها المستفيد وجرعاتها وأوقات تناولها.
 )7في حالة عدم اشتراك الطرف الثاني بالنقل فإنه يتعهد بتوفير وسيلة نقل من وإلى الجمعية وفق المواعيد التي يحددها الطرف األول.
 )8يلتزم الطرف الثاني بتزويد ابنه  /ابنته بكافة احتياجاته الشخصية والقرطاسية والمدرسية  ...الخ.
 )9يلتـزم الطـرف الثـاني بمواعيـد الـدوام الرسـمي للطالـب والتعـاون والتنســيق مـع الجمعيـة فـي كافـة األمـور الصـحية واالجتماعيـة والتعليميـة والتدريبيــة
ومتابعتها في المجمع والمنزل.
 )10يلتزم الطرف الثاني بالزي الرسمي المقرر البنه  /ابنته في الجمعية.
 )11يلتزم الطرف الثاني بنظافة ابنه  /ابنته الشخصية وملبسه ومظهره.
 )12يلتزم الطرف الثـاني بعـدم غيـاب أو انقطـاع أو نقـل ابنـه  /ابنتـه مـن الجمعيـة أو إلحاقـه بأيـة مؤسسـة تعليميـة أخـرى أثنـاء تلقيـه خـدمات الجمعيـة
دون إعالم اإلدارة خطياً أو شخصياً والحصول على براءة ذمة من الجمعية.
 )13يلتزم الطرف الثاني بقبول واحترام الق اررات التي تتخذها الجمعية بحق ابنه  /ابنته بما تقتضي ومصلحته العالجية والتعليمية.
 )14يلتزم الطرف الثاني بالقيام باإلجراءات الطبية الالزمة البنه/ابنته وتزويد الجمعية بالتقارير المطلوبة.
 )15يلتزم الطرف الثاني ببنود هذا التعهد وبنود عقد التسجيل واإلق اررات الموقعة مع إدارة الجمعية.
 )16في حالة اإلخالل بأحد أو بكافة ما ورد في هذه االتفاقية يتحمل الطرف الثاني أي قرار يتخذه الطرف األول.

صفحة  2من 3
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 )17ال يعني االلتحاق في الخدمة هو الشفاء من اإلعاقة او المشكلة والمركز يبذل قصارى جهدة لتحقيق تحسن على المستفيد.
 )18ال يســمح لــولي األمــر أو مــن ينــوب عنــه بمرافقــة المســتفيد فــي حافلــة النقــل أو داخــل أحــد فــروع الجمعيــة إال عنــد اســتدعاء األمــر وبعــد موافقــة
الجمعية.

 )19البند الرابع – حقوق الطرف الثاني:
 )1يحق للطرف الثاني االطالع على نوعية الخدمة المقدمة للمستفيد والبرامجً العالجية والتأهيلية في المركز.
في حالة رغبة المستفيد االنسحاب مؤقتاً بدواعي السفر على سبيل المثال فال مانع من ذلك إذا لم يؤثر ذلك على البرامج

)2

المقدمة للمستفيد وبعد موافقة الطرف االول.

البند الخامس – مدة هذا العقد وتجديده:

 )1يسري هذا العقد لمدة عام واحد اعتبا ار من تاريخ:

/

14هـ الموافق:

/

/

 20م.

/

 )2يجدد هذا العقد تلقائياً كل سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف األخر بعدم الرغبة في التجديد.

البند الساذس  -تعتبر جميع األوراق الملحقة بهذا العقد جزءا ال يتج أز من العقد وتأخذ نفس القوة.
وعلى ذلك تم االتفاق بين الطرفين وجرى التوقيع ،وهللا الموفق..
الختم

الطرف الثاني

ولي أمر المستفيد:

اسم المستفيد:
التوقيع:

جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية

.........................................

يمثلها :مدير الشئون المالية واإلدارية

.................................................

االسم:

...........................................................

التاريخ:

صفحة  3من 3

الطرف األول

/

..............................................................

التوقيع:

/

14ه الموافق:

رقم اإلصدار  , 00/2 :تاريخ اإلصدار  , 2012/04/01 :تاريخ التعديل :

/

/
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