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 ضيافة مستمرة في برنامج  طفل تسجيل خدمة  عقد 

افق  ................. .... يوم: أنه في           م 202                 /        /                      -  هـ 14              /       /                     :  املو

 
 
 من:برم هذا العقد بين كل أ

  –مكة املكرمة العنوان: (        4031097406)       مؤسسة سعودية سجل تجاري رقم:  األطفال،فة اشذى البراعم لضي /مركز .1

                                                                                   shatha.albraem@gmail.com              االلكتروني: البريد (    0500848587( جوال رقم )       24232 ص.ب ) الخالدية،حي 

 املشار إليه بالطرف األول 

                                      / الجنسية -                                                                                                   /ثالثي(  )االسم السيد أو السيدة .2

                                                                                 :   )االسم ثالثي (  ـه/للطفل  (                          ) الشرعية ـه  ا/وبصفته  (  ،                                                 ) هوية رقم 

 ( :)                                               2جوال رقم ) (                                  )          (1ولي االمر ) جوال رقم                                                                  العنوان :    

 املشار إليه بالطرف الثاني                                                     (                                                                                         )   االلكتروني: البريد 

 

 التمهيد  

وإدارة شؤونه مقدًما بذلك الخدمات املتعلقة بهذا الجانب  رعاية متكاملة ملا كان الطرف األول مركًزا متخصًصا ذا جاهزية كاملة في رعاية الطفل 

مع الفئة  وتقديم برامج ومهارات طفولة تتناسب  رعاية طفلهاستضافة ولرغبة الطرف الثاني باالستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرف األول في 

 التالية: واملتمثلة بالفئات  العمرية.

 السنة الثانية من العمر   لما قبحديثي الوالدة الى  : األولىالفئة 

 السنة الرابعة من العمر   لما قبمن السنة الثانية الى  الثانية: الفئة  -

 السنة السادسة من العمر   لما قبمن السنة الرابعة الى  الثالثة: الفئة  -

                         شرة من العمراالسنة الع لما قبمن السنة السادسة الى  الرابعة: الفئة  -

 أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة للتعاقد على البنود التالية: حيث ان التمهيد يعتبرا جزءا ال يتجزأ عن موضوع هذا العقد فأنه قد 

 الخدمات املقدمة:  و مكان التنفيذ  البند األول: 

 او باملقر الذي يحدده الطرف األول ملوقع انشطته.  (1الخالدية  -)مكة  الرئيس ي  يتم تقديم الخدمة بموقع املركز •

 يوفر الطرف األول في رعاية طفل الطرف الثاني الخدمات التالية:   •

 متكامل   واستضافة برنامج رعاية  .1

 مناهج تربوية تثقيفية ومهارات طفولة تتناسب مع الفئة العمرية والخصائص النمائية.   .2

 )خاصة بالفئة الثانية والثالثة من العمر(: التزامات التعاقد

 صحية. تقديم وجبات  .1

 الزي الرياض ي(  –)الزي الرسمي ( زي موحد يحمل الهوية الخاصة باملركز 2عدد ) .2

   مناهج تربوية تثقيفية مهارية .3

 حقيبة وأدوات قرطاسية..   .4

 

 توقيع الطرف الثاني:.................................                                                                                                                                               
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 البند الثاني: النطاق الزماني للخدمات املقدمة من الطرف األول:  

 االشتراك: حسب فترات  لالشتراكة املقرر ة الفتر في التمهيد وذلك في  ايقوم الطرف األول بتقديم الخدمات املشار إليه*        

  أسبوع(:  13) الفترة األولى -

 غير شامل لإلجازات املطولة الواردة في تقويم التعليم العام (  هـ )20/04/1443 هـ الى تاريخ21/01/1443من تاريخ  تبدأ

   أسبوع(:  14) الثانيةالفترة -

شامل لإلجازات املطولة واجازة منتصف الفصل الدراس ي الثاني الواردة في تقويم   )غير هـ07/08/1443هـ الى تاريخ 05/1443 /01من تاريخ  تبدأ

 التعليم العام (. 

 أسابيع( :   9الفترة الثالثة ) -

 هـ 28/08/1443هـ الى تاريخ 08/1443 /17تبدأ من تاريخ 

 ويعاد استئناف الفترة الثالثة:

 ه 11/1443/ 24ه الى تاريخ 07/10/1443من تاريخ 

 ة )                  ( . صباحا وينتهي في الساع )                             ( الساعة الواحدة منالفترة خالل  يبدأ تقديم الخدمات حيث*

 هـ  14في تاريخ         /             /             املركز* على ان يكون تاريخ بداية سريان العقد هو بداية مباشرة وحضور الطفل الى 

 

 البند الثالث: مالحق العقد: 

صورة من شهادة امليالد/ صورة من كرت التطعيم /صورة من هوية ولي االمر / صورة من العنوان )استمارة تسجيل الطفل ومتطلباتها من وثائق  -

 استمارة الفحص الطبي( صور شخصية للطفل /  10الطفل /  لسكنالوطني 

 (ان وجدت)حضانات صكوك  -

 وجدت( )ان  ألمرسندات  -

 وجد( ) ان  خطاب عدم مباشرة الحاالت الطارئة للطفل اال بحضور ولي االمر -

 أنظمة وسياسات املركز.  -

 

 التزامات الطرف الثاني:  الرابع:البند  

 البرنامج. إبالغ اإلدارة بأي تعديل يطرأ خالل مدة ب ويلتزمصحيحة  باستمارة التسجيلبأن البيانات  الثانيالطرف  يلتزم .1

 . جميع املستندات املطلوبة إلجراءات التسجيل دون تأخير  يلتزم الطرف الثاني بتقديم .2

 املقررة بالدفع خالل عملية التسجيل. املستحقةالرسوم  باالنتفاع اال بعد دفععبئة استمارة التسجيل غير ملزمة يلتزم الطرف الثاني بت .3

 حيال أي معلومات لم تذكر فيه.  ةاملسؤوليبكل دقة وتحمل  الصحي واالجتماعي اإلفصاحتعبئة استبيان يلتزم الطرف الثاني ب .4

 املركز. او املعلن عنها داخل  وتعليمات املركز املرفقة لهذا العقدولوائح  بأنظمة يلتزم الطرف الثاني  .5

  .عن تغيب الطفلاملسبق   اإلخطاربيلتزم الطرف الثاني  .6

 توقيع الطرف الثاني :.................................                                                                                                                                        
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الخروج( الخاصة بالطفل ويلتزم باستخراج بطاقة بديلة برسوم خارجية، او   -يلتزم الطرف الثاني باإلبالغ عن فقدان أي بطاقة )الشخصية .7

 االلتزام بتقديم أصل الهوية الوطنية لولي االمر يوميا عند الخروج، حيث ان سياسة حماية الطفل تمنع خروجه دون بطاقة او اثبات رسمي. 

 على األرقام :    اقتراحاتات او شكاوى او يلتزم الطرف الثاني بالتواصل مع إدارة املركز في حال وجود أي مالحظ .8

(0504512526(      )0500848587) 

 العقد: مدة  : الخامس البند  

 :    مدة هذا العقد •

 هـ144     /          /       في     هـ وتنتهي 144/              /       من تاريخ     ا تبدفترة أولى            

 هـ 144      /       /      هـ وتنتهي في     144/                /      من تاريخ     ا تبد فترة ثانية            

 هـ 144      /       /      هـ وتنتهي في     144/                /      من تاريخ     ا تبد فترة ثالثة            

 قيمة التعاقد وألية الدفع:  السادس:البند  

 خالل مدة االشتراك املحددة على النحو التالي:ه لقاء الخدمات املقدمة من االول للطرف  الثانييدفع الطرف 

تدفع مرة واحدة  القيمة املضافة  لال تشم فقط(ريال سعودي  الف) فقط سعودي( ريال 1000التسجيل وحجز املقعد تقدر بمبلغ )رسوم  .1

 غير قابلة لالسترداد(. ) الفتراتفي حال االلتحاق بأحد 

ات: حسب الفئة املوضح بالئحة االسعار امللحقة لهذا العقد بالنظام االلكتروني اثناء التسجيل او املعلن عنها بقسم الحاسبة الفتر رسوم  .2

 ودي فقط (.)...................................ريال سعودي فقط   )................................................................ريال سعباملركز، واملقدرة ب 

 سجيل . من تسليم استمارات التأيام (   5) . يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة التعاقد األولية املتفق عليها حسب الدفعات املقررة خالل 3

من مبالغ او نسب مئوية تم ذكرها في هذا   ملتزم الطرف الثاني بدفع الرسوم املقررة والتي تستلزم احتساب القيمة املضافة في جميع ما سيتقد. ي4

 البنكي:تحويل ال العقد وااللتزام بالفترات امللزمة بالدفع دون تأخير، وان يكون الدفع عن طريق

 مركز شذى البراعم لضيافة األطفال.    اسم صاحب الحساب:

 شركة الراجحي املصرفية.  اسم البنك: 

  458608017878783 الحساب الجاري:

 SA4880000458608017878783 رقم االيبان البنكي:

 

 توقيع الطرف الثاني :.................................                                                                                                                                        
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 البند السابع: الشروط الجزائية:

بعد، وبذلك تنخفض  تحول التعاقد في تقديم البرامج عن يمن بداية فترة االشتراك فالقوة القاهرة وتعذر تقديم الخدمة حضوريا في حال . 1

 ستشمل: من قيمتها الفعلية والتي  %50التعاقد الى قيمة 

                  حقيبة وقرطاسية  -املنهج التربوي كامال                                           -                                 تنفيذ البرامج املهارية التربوية  -

من قيمة التعاقد  %30 هيحق للطرف األول استقطاع ما نسبت بعد،حال رفض الطرف الثاني إلكمال التعاقد وتقديم الخدمات والبرامج عن في . 2

     الحقا. (3رقم ) النقطةبعد التخفيض املذكور في 

فيتحول  االشتراك(من بدء وأكثر   )أسبوعين االشتراك بمدة تتجاوز  بداية فترةفي حال القوة القاهرة وتعذر تقديم الخدمة حضوريا بعد  . 3

 فيتم:التعاقد اجباريا في تقديم البرامج عن بعد، 

 خصم قيمة التعاقد الفعلي عن الفترة الحضورية * 

 .%50 هما نسبتض ي تخفيتم احتساب الفترة املتبقية ب* 

وفي حال التأخر  )                      (( وعدم التأخير عن الساعة                    ) االنصراف(                   بمواعيد الحضور ) بالتقيدالطرف الثاني  يلتزم. 4

  ريال(  ثمانون رياال فقط للساعة الواحدة 80واملقدرة بمبلغ )  يتم تحويله إلى برنامج نظام الرعاية بالساعةعن هذا الوقت عن استالم الطفل 

 املستحقات .هذه بدفع  االلتزاموعلى الطرف الثاني 

(  5مدتها )نهائيا في حال انتفع الطفل منفعة ال تقل  عفيه، وان الرسوم ال تسترجبتاريخ بدء ونهاية أي برنامج يتم التسجيل  الثانيالطرف  لتزمي.5

 بداية البرنامج.  منعمل فعلية أيام 

 بضم الطفل إلى برنامج مناسب له وعلى   الثانيإخطار الطرف األول يقوم الطرف األول  تاريخ انتهاء البرنامجاالشتراك بعد  تمديدحال  في.6
ً
رسميا

 رسوم البرنامج حسب الرسوم املقررة في حينها.بدفع  االلتزام الثانيالطرف 

من قيمة املبلغ   %30.يلتزم الطرف الثاني انه في حال تم االنسحاب او العدول عن اشتراك الطفل بعد بدء البرنامج بمدة أسبوعين يتم خصم 7

مطالبة  أياسترداد أي مبلغ مدفوع. يلتزم الطرف الثاني بعدم رفع  ماالنسحاب بعد مض ي شهر من بداية االشتراك ال يت املدفوع، وفي حال

                                                                                                                                       اجتماعية ....... الخ( -نفسية –)صحية   استرجاع مالية او تعويض أيام االشتراك بأيام بديلة في حال انقطع الطفل عن البرنامج الي سبب راجع له

في  أخرى( –نفسية  –أي حالة مرضية )عقلية  اكتشافحال تم  يلتزم الطرف الثاني باملوافقة على الغاء تسجيل الطفل وإعادة الرسوم اليه في .8

 .حضورهاخر يوم في تاريخ قضاها الطفل باملركز الى  للمدة التي االشتراك اليومي مدة خصم  وذلك بعدعنها مسبقا، يتم اإلفصاح  الطفل ولم

ل التي  .يلتزم الطرف الثاني بعدم املطالبة بأي مطالبات تخص قيمة العقد او مميزاته في حاالت الكوارث واالحداث الخارجة عن إرادة الطرف األو 9

                                                                                                                                       أدت الى توقف البرنامج او النشاط.

                                                                                                                                          

 ................................. الثاني: توقيع الطرف                                                                                                                                                  
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 . الوبائية(املعدية او  )االمراض.يلتزم الطرف الثاني بعدم احضار الطفل في حال ثبتت مخالطته ألي حالة إيجابية وذلك في حال 10

 ( .... وغيره-معقم -)كمامة.يلتزم الطرف الثاني بااللتزام بالئحة اإلجراءات الوقائية املعلن عنها باملركز وتوفير مستلزمات الحماية الوقائية من 11

 عامة: : أحكام الثامنالبند  

وحتى الفئة  الثانية الترفيهي من الفئة العمرية التثقيفي وانما يعتمد على تطبيق املحتوى التربوي  التعليم(وزارة   )مناهج  املركز منهجا تعليميا مال يقد .1

نور التابع لوزارة   مليس لديه نظاو فة أطفال تابع للشؤون االجتماعية ضيا   املركزعلى علم مسبق بأن الطرف الثاني ، وبذلك يكون الرابعةالعمرية 

 . والتعليمالتربية 

لتحقيق االنسجام النفس ي   عمره،بيئة آمنة وجاذبة فاعلة، الستثمار وقته بدمجه مع مجموعة اقران في  علىيرتكز هدف املركز في استضافة الطفل  .2

 ول عل رعاية متكاملة خالل فترة بعد الوالدين الي سبب مستمر او طارئ. والحص  بينهم،والتبادل الثقافي املجتمعي فيما 

  –)القيادة التي ترتقي بمستوى مهاراته الحياتية املختلفة  القيمي، والتطويريةيستثمر وقت الطفل في األنشطة التربوية املوجهة، والترفيهية ذات البعد  .3

 ( بما يتناسب مع الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية.التعاون -الثقة بالنفس  -االلقاء –القراءة  -التفكير

 واملحصلة النهائية من هذا التعاقد. ةالنتيجللطرف الثاني املطالبة باي حقوق في حال الحصول على  قال يح .4

 طرف الثانيمالم يرغب ال الثاني،طرف مباشرة حالته بجميع حيثياتها ومن ثم إخطار ال للطرف األول بة يحق اعند تعرض الطفل ال قدر هللا ألي إص .5

 تلحق بهذا العقد من قبله. بحضورهمباشرة أي حالة يتعرض لها الطفل إال  واأي إجراء  اتخاذقدم خطاب خطي بعدم  يبهذا االجراء 

 .األول مع الطرف  دون التنسيقمع الطفل  الطرف األول غير مسؤول عن أي مبلغ مالي يرسل .6

إعالم الطرف األول   حوزته دون يكون في أي ش يء ذا قيمة مالية أو معنوية احضار  أو قطع ذهبية  الطفلة أيارتداء تجاه  هيخلي الطرف األول مسؤوليت  .7

 احضاره. املسبق وأخذ موافقه على 

 واستالم بطاقة التوجه  عليه يتوجبزيارته حيث عند االلتزام بأنظمة املركز  .8
ً
 إذن. إلى اإلدارة أوال

 هو املعني بتقديم العون في ذلك.قسم شؤون األطفال فان  مهاريةسلوكية أو  في حال وجود أي مشكلة .9

 الخروج.في حالة فقدان او نسيان بطاقة ة لدى املركز بآلية الخروج املعتمد االلتزاميجب  .10

 . العامة. وإعادة الرسوم املتبقية له في حال لم يلتزم بالسلوكيات واآلداب  دون اشعار طفل في أي وقتال انضمام وإنهاء)فسخ العقد(  يحق للطرف األول  .11

لتعاقد  تزاما باتقدم البرامج املتفق عليها حضوريا باملركز وفي حال الظروف القاهرة يلتزم الطرف األول باالستمرار في تقديم البرامج عن بعد وفاء وال .12

 الطرفين. املبرم بين 

 انهاء التعاقد: آلية :  التاسع البند  

وإعادة الرسوم املتبقية له في حال لم يلتزم بالسلوكيات واآلداب   دون اشعار طفل في أي وقتال انضمام )فسخ العقد( وإنهاء يحق للطرف األول  -1

 العامة.

 في هذا العقد من شروط جزائية.  بعالبند السايحق للطرف الثاني فسخ العقد مع االلتزام التام بماورد في  -2

ن يلتزم الطرف الثاني بتقديم اشعار رسمي قبل تاريخ الفسخ بمدة ال تقل عن أسبوع، مع حفظ حق الطرف األول بجميع ماورد في هذا التعاقد م -3

 بنود. 

                                                                                                                                       

 توقيع الطرف الثاني :.................................  

 



 
 لضيافة االطفال  مـــذى البراعـــز شـــمرك                 
 المكرمة بمكة  االجتماعية إشراف مركز التنمية                  

 201ترخيص رقم:                   
   302143674100003الرقم الضريبي:                   

 

6 
 

 

 : التواصلاإلخطارات :  عاشرالبند ال

 العقد.في بداية يتم التواصل بين الطرفين عن طريق العناوين واألرقام والبريد املوضحة أعاله  .1

أي شان من   صفي كل ما يخالتسليم اليدوي / العنوان الوطني  /يلتزم الطرف الثاني بأن طريقة املراسالت واملخاطبات الرسمية هي البريد االلكتروني  .2

 شئون تسجيل الطفل باملركز. 

 الطفل.التواصل معها في حدود الدور املنوط بها مع يكون شأن اداري و  حيال اييمنع التواصل مع مقدمة الرعاية  .3

 

 العقد: قانون املنازعات و : الحادي عشرالبند  

 وفي حال استمرار 
ً
املحكمة املختصة بمكة   الخالف تكون في حال الخالف أو النزاع ال قدر هللا بين الطرفين على بنود هذا العقد فيتم حله بالطرق الودية أوال

 الخالف.املكرمة هي الناظرة على هذا 

 ونسخ العقد: التحرير  :ني عشرالثاالبند  

  .ورقات بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها  (  6)    حرر هذا العقد من نسخين أصليتين وعدد 

 وعلى ذلك جرى االتفاق 

                  

 

 ثاني  الطرف ال                                                                                                                                            الطرف األول               

 .................................................   االسم:                                                                                           مركز شذى البراعم لضيافة األطفال  

 . .............................................. لتوقيع:ا                                                                                                                             الختم                       


