
 

  CDC, Certified Divorce Coach, NADA HARIRI, www.nadahariri.com   

 Divorce Coaching Agreement   اتفاقية كوتشنغ

  

 اليوم .................التاريخ     /      /        

 

   :بين كل من تم االتفاق على اتفاقية كوتشنغ 

 CDC    ،Certified Divorce Coach – الكوتش :ندى جمال حريري مدربة طالق مرخصة من هيئة

 0504506954  :جوال  nada@nadahariri.comبريد الكتروني:  ،   النضةحي   -جدة  عنوانها:  –

  ة: /والعميل

   :عنوانها:                                  جوال:                              بريد الكتروني

  

 :ويتطلب منا مايلي لنجاح هذه الشراكة 

 أنا ككوتش أعد بأني 

 العميل/ة   على  مسبقة أحكام  أي أصدر لن ✓

   األقل  على  يومين قبل   والجلسات  اللقاءات بمواعيد تذكير لك أرسل  ✓

   لك بالنسبة حساس  أمر  أي  في  أخوض  أن قبل  اإلذن  وأطلب تضعها التي الحدود أحترم  ✓

    لقاءاتنا من الممكنة النتائج أفضل  لتحقق  مساعدتك أجل  من تعلمتها التي التقنيات كل أستخدم بأن ألتزم ✓

 عمالء ظ على سرية وخصوصية أي معلومات يتم  مشاركتها معي من قبل الأحاف ✓

 جيد  بشكل  االنصات  على قدرتي  على تؤثر قد  مشتتات  أي عن وابتعد جيدة  مستمعة  أكون ✓ 

 

 أعد أني   ة /أنا كعميل 

 صعاب   من به  أمر  ما تجاوز  في  والرغبة التغيير بنية للجلسات أحضر ✓

 المحدد   وقتها  في  الجلسات حضور  على حريص   أكون ✓

 جدولة موعد جلسة من جلساتي الخاصة    إعادةساعة قبل طلبي أربع وعشرون  أعطي للكوتش على األقل   ✓

  منها ما  بضيق  شعرت حال   في أزعجني عما لها وأعبر  الكوتش مع أتحدث ✓

 نستعرضها  التي  والقصص األحداث   قراءة  في  كوتش ال ومع نفسي مع  صادق/ة أكون  أن على  أحرص ✓
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  :أقر أني  ة  / كعميل

أتفهم أن الكوتش ليس معالج نفسي وال اخصائي عالج نفسي وال مستشار نفسي وال حتى مستشار عالقات أسرية وأن الكوتشنغ مصمم   -

 إلنجاز أهداف معينة و أنا أتحمل كامل المسؤولية عن سالمتي العقلية والنفسية. 

ي أي نصيحة قانونية وأتحمل مسؤولية حصولي على أي استشارة قانونية في  أتفهم أن الكوتش ليس مستشار قانوني وال يملك أن يقدم ل -  

 حال أحتجتها من شخص قانوني مرخص بمزاولة مهنة المحاماة.  

 ولن يقدم لي أي نصائح بخصوص كيفية تحسين وضعي المادي  أتفهم أن الكوتش ليس مستشاراً مالياً  -  

الكوتشنغ المقدمة للعمالء   عالمية، يتطلب ذلك من الكوتش تقديم تقارير معينة بعدد ساعاتأتفهم أنه كاجراء معتمد من هيئة الكوتشنغ ال -

فقط عدد الساعات وطبيعة الخدمة المقدمة   وذلك لن يفصح عن أي معلومات سرية تم االفصاح عنها او اي تفاصيل خصوصية وإنما

 ICF بهدف متابعة ساعات الكوتش من قبل ال

 

 أسعار الجلسات    

 الجلسة األولى )عميل جديد( 

 الجلسة االستكشافية األول 

ي مجال الطالق مدتها 
 دقيقة    90جلسة أوىل ف 

575  
 ريال  

ي مجال جودة الحياة مدتها 
 دقيقة    60جلسة أوىل ف 

450  
 ريال  

 

 جلسات المتابعة )بعد الجلسة األولى( 

 جلسات المتابعة بعد الجلسة األول  

 ريال   400 دقيقة   60جلسة أونالين مدتها 
 

 أسعار الباقات )الباكجات( 

 أسعار الباقات  

 ريال    1025 دقيقة    60جلسات أونالين مدة كل جلسة   3

 ريال    2000 دقيقة    60جلسات أونالين مدة كل جلسة   6
 

 ويمكن الحصول عليها خالل سنة من تاريخ أول جلسة   (    wellbeing)األسعار تشمل جلسات الطالق وال 
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 :  البرامج

نامج   تواري    خ انعقاده   السعر  نامج   وصف البر  اسم البر

1050  
 ريال  

(              27- 20 -  13مارس ) 
(                        10  - 3ابريل ) 
 ( 22-  15- 8-  1مايو ) 

ي لألشخاص الذين يخوضون مرحلة  
 
مجموعة دعم وتشاف

لقاءات أسبوعية   9طالق )للرجال والسيدات( عبارة عن 
عىل برنامج زووم للمناقشة حول مواضيع متنوعة تخص  

الطالق مع حصول المشاركي   عىل الدعم المعنوي  
  90المطلوب لتجاوز المرحلة بأمان ) مدة كل لقاء 

 دقيقة(  

 الطالق اآلمن  

اير  )  ريال  865  (             20  -19  -13- 12فبر

ي حول العالقات الصحية وكيفية تجاوز   برنامج تدريبر
 من خالل عالقتنا  

ً
قيودنا الداخلية وبرمجياتنا لننمو روحيا

ي  
 
ة عىل برنامج زووم مدة كل   4العاطفية، ف لقاءات مباشر

نامج مناسب للرجال والسيدات    120لقاء  دقيقة. البر
وج   المب  

ً
 ي   والمخطوبي   وغب  مناسب للمطلقي   حديثا

 عالقات آمنة  

 (  14-  7يونيو  )  ريال   500

ة عىل برنامج زووم، مدة كل لقاء   ساعات   3لقائي   مباشر
حيث يتناول اللقاء األول التدريب عىل األدوات المعينة  
يك يحمل صفات   اكة الوالدية مع شر والمساعدة للشر

ي ي 
ي اللقاء الثان 

تم التدريب عىل أساليب  نرجسية وف 
جسية ضمن الزواج او خارج   التواصل مع الشخصية الب 

ي والتحرر من هذه  
اطاره بعد الطالق، وكيف يمكن التشاف 

 العالقة.  

جسي    ديتوكس الطالق البر

2400  
 ريال  

برنامج فردي يحدد كل عميل  
 تاري    خ البدء به  

برنامج فردي يصمم خصيصا بما يناسب احتياجات  
ي من الطالق يتضمن 

جلسات خاصة   6العميل للتشاف 
 دقيقة، مع تمارين وأوراق عمل(    60(مدة كل جلسة  
نامج  ي موعد   6مدة البر

أسابيع عىل أن يتم جدولتها ف 
ثابت من كل أسبوع أو أسبوعي   بحد أقىص بي    

ي ستة أسابي
ع أو ثالثة أشهر  الجلسات، يمكن اتمامه ف 

 حسب رغبة العميل.  

 تبات ونبات  

 

 سياسات الدفع :  

ي حال اضطر العميل/ة إللغاء باقي الجلسات يسترد باقي المبلغ بعد خصم قيمة  يتم تسديد الرسوم كاملة قبل بدء الجلسات، وف -

 الجلسات المستخدمة على ان تحسب بسعر الجلسة الواحدة. 
 عند طلب تقسيط المبلغ، ال تحسب الجلسات بسعر الباكج وانما بسعر الجلسة المفردة، الخصم على الباكجات فقط.   -
 %  5يتم إضافة قيمة عمولة التحويل بنسبة    PayPalفي حال تم الدفع عن طريق   -
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 معلومات الحسابات البنكية  

  االسم: ندا جمال حريري 

 البنك األهلي السعودي 

SNB 

 00450639000102رقم الحساب: 

IBAN: SA8110000000450639000102 

 

   إلتمام االتفاقية والبدء بالجلسات رجوا قراءة االتفاقية واكمال بياناتها والتوقيع عليها  أ 

  

  

  :الكوتش: ندى حريري                                          العميل/ة

 التوقيع                                  التوقيع:         
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