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( وتـاريتــ  160الطرف األول: جمعيــع يزي ل لنتزميــع والتــإلنـان ا، مــــــــــا يــعو نمـــــــــبنــع    ارل ال ـــــــــ و  ا جتمــاييــع  رقم  
ـــــــــــــ  29/8/1420 فاكس:  و0163655500و هاتف 51911و الرن  البريإلي 494يزي لو ص. ب   -ويز ا ها: القصـــــيم هـ

   نبمع البفالي لنريايع والتأهيل ( 0503615500ج ال  016364990
 

 ....................................................جوال .....................................عنوانه .............................................................. الثا ي: الممتفيإل: الطرف 
 .........................................هـ      مصدره: 14   /      /    تاريخه:    .........................................................   رقم السجل المدني:

 ....................................................................................................................................... (:امر المستفيدولي  اسم) هولي أمر وينوب عنه 
    .............................................. جوال................................................. :رقم السجل المدني .................................. صلة قرابته بالمستفيد:    

  
 

وبما أ  و البرانج العالجيع والتأهيل المزاســـه لهم وتقإليموالحركيع ا،ياقع البمـــإليع وتأهيل األفراد ذوي حيث أ  الطرف األول نهتم  ريايع 
 نا يني: ا لت ام بما يني و فقإل اتفق الطرفا  ينىالمرك  نن خإلنان ا ستفادلالطرف الثا ي يرغه في 

 

 :الطرف األول الت انان –البزإل األول 
 .والتأهيليةاحتياجات المستفيد الرعائية والعالجية  األول بتوفير الطرفيلتزم  ( 1

 .الخدمات للمستفيدالمكان المناسب لتقديم األول  الطرفيوفر  ( 2

 .لرعاية وتأهيل المستفيدمؤهلة المدربة و البشرية الكوادر الاألول بتوفير  الطرفيلتزم  ( 3

 إذا طلب الطرف الثاني ذلك. بشرح البرامج العالجية والتأهيلية والية تنفيذهااألول  الطرفيلتزم  ( 4

 .وتأهيليةغراض عالجية بسرية بيانات الطرف الثاني وال يتم تداولها اال أليلتزم الطرف األول  ( 5
 

 األول: الطرفحق ق  –البزإل الثا ي 
هللا نتيجة  رالطرف األول أي التزامات مادية او حقوق أي كان نوعها نتيجة وفاة المستفيد او إصابته باي سوء ال قد علىيترتب  ال ( 1

 حالته الصحية.

 المستفيد. بشأنيحق للطرف األول اتخاذ االجراء الالزم في حاالت الطوارئ  ( 2

والتوقيع على كافة  الالزم للمستشفى إلجراءيحق للطرف األول نقله  اثناء تواجده بالمركز في حالة حدوث أي حالة طارئة للمستفيد  ( 3
هذه االتفاقية تفويض للطرف األول التخاذ أي اجراء للمســــــتفيد داخل  علىويعتبر توقيع ولي االمر األوراق الخاصــــــة بالمســــــتشــــــفى 

 .المستشفى
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 للطرف الثاني الرجوع ق للطرف األول فسخ االتفاقية دون من تاريخ قبول المستفيد فترة تجربة ويح يوم(30)فترة الشهر األول  تعتبر ( 4
 تبين وجود واحدا من األسباب التالية: إذا

 معدي.لدى المستفيد مرض  أنتبين  إذا  ❖
 المختصين.حسب تقييم  للتحسنتبين أنه غير قابل  إذا  ❖
 اآلخرين.نه يشكل خطرًا على المستفيدين تبين أ إذا ❖

 إذا لم يلتزم بالتعليمات اإلدارية والعالجية. ❖
 الطرف الثاني أي معلومات لها عالقة بالتقارير المرضية للمستفيد. أخفى إذا ❖

 
 ا ي:الث الطرف الت انان –البزإل الثالث 

 

من (            )      ولفترة عالجية مقدارها ريال، ............................................(            يلزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره ) ( 1
 يعتبر جزءا ال يتجزأ من  هذا العقد. يالمرفق، والذوذلك حسب جدول التكاليف لصالح الجمعية تاريخ التحاقه بالخدمة 

 منها.له تجاوز أي  وال يحق المرفقة مع العقد األول الطرفائح الخاصة بلو قوانين النظمة و األالثاني بكافة  الطرفيلتزم  ( 2
عليها ســواء فيما  بصــحة كافة المعلومات والتقارير المقدمة للطرف األول ويلتزم بتزويد الطرف األول باي تيييرالثاني  الطرفيتعهد  ( 3

 .يتعلق بالعنوان او رقم التواصل

حكومية أو خاصة أو فردية لصالح  من أي جهة الجمعية لطلب أي مساعدات ماليةال يحق للطرف الثاني استخدام اسم المركز أو  ( 4
                                                 األول.المستفيد أو ولي أمره أو أقاربه إال بعد أخذ إذن خطي من الطرف 

 .اللقاءات الدورية مع الفريق المعالجزم الطرف الثاني بحضور تيل ( 5

 التي يتناولها المستفيد وجرعاتها وأوقات تناولها. األدوية أسماءعن  اإلدارة الطبية بإبالغف الثاني زم الطر تيل ( 6

 الثاني.المركز بتأمينها له على نفقة الطرف والعالجات المعروفة له بشكل دائم أو يوكل  األدويةزم الطرف الثاني بتأمين تيل ( 7

 .وال يتحمل الطرف األول أي من تكلفتها الشخصية للمستفيدبتوفير كافة االحتياجات يلتزم الطرف الثاني  ( 8

  .والتأهيليةبما تقتضي ومصلحته العالجية  بحقه المركزيلتزم الطرف الثاني بقبول واحترام القرارات التي يتخذها  ( 9

 المطلوبة.بالتقارير المركز وتزويد باإلجراءات الطبية الالزمة يلتزم الطرف الثاني بالقيام  ( 10

 .هذه االتفاقية بكافة ما ورد فيها بااللتزام ببنود رف الثانيالط يتعهد ( 11
 .يتخذه الطرف االولاالتفاقية يتحمل الطرف الثاني أي قرار  هذهبكافة ما ورد في في حالة اإلخالل بأحد أو  ( 12

 المستفيد. علىجهدة لتحقيق تحسن  قصارى ال يعني االلتحاق في الخدمة هو الشفاء من اإلعاقة او المشكلة والمركز يبذل  ( 13

 
 ا ي:الث الطرفحق ق  –البزإل الرابع  

 .المركزعلى نوعية الخدمة المقدمة للمستفيد والبرامجً  العالجية والتأهيلية في  االطالعيحق للطرف الثاني  ( 1
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مؤقتًا بدواعي السفر على سبيل المثال فال مانع من ذلك إذا لم يؤثر ذلك على البرامج المقدمة االنسحاب في حالة رغبة المستفيد  ( 2
 .  الطرف االولللمستفيد وبعد موافقة 

 
 :وتبإليإله نإلل هذا العقإل –البزإل التانس 

     /        :      / الموافق        /     تاريخ: /اعتبارا من  .....................(لمدة )يسري هذا العقد  (1

 ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف األخر بعدم الرغبة في التجديد.يجدد هذا العقد تلقائيًا  (2

 
 تعتبر جميع األوراق المنحقع  هذا العقإل ج ء   يتب أ نن العقإل وتأخذ  فس الق ل. -البزإل المادس 

 

 .وجرى التوقيع، وهللا الموفقوعلى ذلك تم االتفاق بين الطرفين                                
 
 

                             الطرف الثا ي
 ........................................ :المستفيد ولي أمر

 ................................................. :المستفيد سما
 ...........................................................التوقيع: 

 الطرف األول                التتم     
 جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية

 الشئون المالية واإلدارية مديريمثلها: 
 ..............................................................االسم: 

 .............................................................التوقيع: 
 

 
  .م 20     /         /   :  الموافق  ه14   /       /    التاريخ:  
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