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      اتفاقية شروط وأحكام التعاقد الخاصة بحجوزات املناسبات اإلجتماعية 

   املناسبات اإلجتماعية حجوزاتبة الخاص اتفاقية شروط وأحكام التعاقد

اء، 
ّ
 والحفالت الخاصة(حفالت عيد امليالد، التخرج، )حفالت الزفاف، الخطبة، الحن

 

 
ً
، لكم ضيافةالالجواهر للمناسبات واملؤتمرات. تمت صياغة هذه الشروط واألحكام لضمان تقديمنا أفضل خدمات  مركزختياركم ا لكم علىشكرا

على  توجب وي  ،الجواهر مركزمن  حجزها أو شرائها يتم أو خدمات والعميل على أي منتجات  ركزامل إدارة عملية الحجز. تنطبق هذه الشروط واألحكام بين  شرح و 

  .على الفور  مالحظات ة ، واإلبالغ عن أيهاعند استالم تفاصيلمراجعة كافة ال العميل

في و، تنفيذ فعاليتكم بصورة توافق تطلعاتكم فيطالع على هذه الشروط واألحكام وفهم أهميتها مساعدتكم على اإل  عندأي جهد  عملنا لن يدخر فريق

 .للحصول على املزيد من املعلومات مأي أسئلة، فيرجى التواصل مع الشخص املسؤول عن حجزك محال كانت لديك

 املحتوى 

في قطاع الضيافة، تحت رعاية قرينة   نشاطه ركزامل مارسي ة.بحتتجارية   مؤسسةكدار مسجلة ت  جهة حكومية الجواهر للمناسبات واملؤتمرات   مركز .1

ات بحق رفض أي الجواهر للمناسبات واملؤتمر  مركز حتفظي، و حفظها هللا الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي  صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو

 لتقديره  منتجألي ستئجار ا حجز، أو شراء، أو 
ً
 األول"ويشار إليه هنا بـ "املركز" أو "الطرف ، منه وفقا

 "العميل" أو "الطرف الثاني" ـالعميل، الشخص املخول بتوقيع هذه االتفاقية والعمل بما ينص فيها، ويشار إليه هنا ب .2

عتبر  .3
 
قة بها سرية، ويجب على العميلهذه الشروط واألحكام اتفاقية ت

ّ
 منه قانون ،أو أي بند أو معلومات متعل

ً
 من السلطات  يما لم يكن ذلك مطلوبا

ً
ا

 ركز من إدارة املخطية مسبقة ة  عدم اإلفصاح عن أي جزء منها إلى أطراف خارجية بدون موافق ،املختصة

نسخ جديدة منها. يلزم  وبالتالي إصدار من وقت آلخر، وإجراء أية تغييرات عليها االتفاقية الجواهر للمناسبات واملؤتمرات التعديل على هذه ركزيحق مل .4

 العميل بالنسخة املوقعة منه فقط وعلى شروطها في وقت االتفاق

 الغية تعتبر ها العميل، فإن  من ِقبلعلى االتفاقية  إضافة أو تعديل أو حذفحالة في  .5
 

 القانون الساري والسلطة القضائية املختصة 

 للقوانين واألنظمة املعمول بها واملطبقة في إمارة الشارقة،  رفس  ت  
ً
الحصري في   لحقاإلمارات العربية املتحدة. ويكون ملحاكم الشارقة ابدولة هذه االتفاقية وفقا

ق به
ّ
 تسوية أي نزاع ناجم عن هذا االتفاق أو متعل

 

 معلومات عامة عن الحجز
 

  األدنى لإلنفاقالحد لحجز القاعات، يجب االلتزام ب .1
ً
وإيجار املنشآت  املعدات،، على املأكوالت، واملشروباتصرفه يمكن  ( وخالل أيام السنة  )متغير سنويا

 وأي يوم من األسبوع ستقام فيه الفعالية  ستقام فيها الفعالية تي . يعتمد  املبلغ على القاعة ال الداخلية 
 

جلب   في حال. دائرية أشخاص لكل طاولة10 وهي   املعتمدة في سوق العمل ترتيبات الجلوس حسبتم احتساب رسوم قائمة املأكوالت واملشروبات ي .2

  بعد التنسيق مع قسمي شؤؤن الطهي وعمليات الضيافة موظف املبيعات عدد الضيوف على الطاولة العميل طاوالت من شركات خارجية، سيحدد 

 ، كما سيتم تطبيق رسوم إضافية على حسب التغييرات لتحديد عدد األطباق على الطاولة الواحدة

 وشاملة لضريبة القيمة املضافة   سعار بالدرهم اإلماراتياأل  جميع .3

 ذكوره سابقغير املتجهيزات إضافية أي  يخضع توفير .4
ً
 ، وتشمل تغيير نوع الترتيبات السابق ذكرها ألنواع أخرى، واإلضافة إليهاإضافيةرسوم إلى  ا

ال عن أي إجراءات، أو تكاليف، أو مطالبات، أو خسائر، أو أضرار، أو مطالب، أو نفقات ناجمة بشكل كامل وفعّ ركز املعلى العميل تعويض  يتوجب  .5

 أو ما  فعاليته املحجوزةبشكل مباشر أو غير مباشر عن 
ّ
 ق بها يتعل
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 استيفاء الحجز 

تحديد متطلبات الفعالية عن طريق  

تعبئة عقد حجز القاعة والتوقيع 

ملوافقة على شروط وأحكام  او 

 التعاقد 

 

 الحجز  واتطخ

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  املوافقة ويتم تأكيد،  املركزدارة إل  املسبقةللموافقة تخضع جميع الحجوزات  .1
ً
 العقد من خالل توقيع  كتابيا

 الجواهر للمناسبات واملؤتمرات رفض أو إلغاء حجوزات أو أنشطة قد تضر بسمعتها أو سمعة اإلمارة، أو تؤثر على أمنها أو على أعمالها  ركزيحق مل .2

 اإللغاءالحجوزات، اإلستفسارات، التأكيد، التعديل، بيتعلق  كترونية فقط فيمااإللكتابية و الخطارات اإل تأكيدات و القبل  ت   .3

 بذلك الخاصة واألحكام الشروط وتطبق اإللغاء؛ استمارة توقيع العميل على يتوجب الحجز، تأجيل أو إلغاء حال في .4

 لعدد الحضور املؤكد، واملت .5
ً
   طلبات املذكورة في العقد النهائييتم احتساب الرسوم وتحديدها وفقا

 على احتساب التكاليف الحالية. في حالة الحجز ملناسبة في وقت التسعير ركز إدارة املتخضع كافة األسعار إلى املراجعة من قبل  .6
ً
، ويتم تحديدها اعتمادا

 بأن  ،ف زائدة ترتبت بسبب تغيير أسعارهأي تكالي إضافةبحق  ركز حتفظ املي، من موعدها( أشهر 6تة )قبل س
ً
تغيير في األسعار لن يتجاوز  أي علما

  % من السعر املحدد10
ً
      مسبقا

 (  درهم 15,750)  العربون مبلغ دفع  و ،يتم تأكيد الحجز عند توقيع استمارة الحجز املبدئي .7
 
 باإلضافة إلى؛ة، كر في الرسم البياني أعلى الصفححسب ما ذ

لحقت أضرار أي تكاليف لتغطية  منه االستقطاع يتم الذي املبلغ وهو ، درهم 5,000 البالغ قيمته العربون القابل لإلستردادمبلغ  .8
 
  ركزامل ممتلكات في أ

أو  أو غرامات،  في حالة عدم وجود أية أضراراملبلغ يعتبر ، أو لتغطية أية تكاليف أخرى كالغرامات أو املتأخرات املتعلقة بالفعالية. الفعالية أثناء

 لالستردادقمسجلة بعد انتهاء الفعالية مستحقات 
ً
ثنين واألربعاء  األ يوميتم إعادته إلى العميل بعد أسبوعين من تاريخ الفعالية، تبشكل كامل، و  ابال

، لن يقوم املركز  أشهرمن تاريخ إصداره، أو في حال انتهت صالحية الشيك 6)خالل ساعات العمل(. في حال لم يتم تحصيل الشيك من قبل العميل بعد  

 يحق للعميل املطالبة بذلكبتسليم الشيك، وال 

 من تاريخ الفعالية 30 قبل جميع خطوات عملية الحجزيجب استكمال  .9
ً
 يوما

سبقالفي حالة  .10   الفعالية قرمل حاجة إلعداد م 
 
التكاليف املتفق عليها العميل  تحملوي  بذلك، ركزيجب إبالغ مسؤول الحجز من امل ،بيل تاريخ الفعاليةق

 
ً
 لذلك  وفقا

، أو عن طريق حوالة مصرفية، أو شيكات موجهة إلى  .11
ً
في حالة الدفع بواسطة ، و(واملؤتمرات  الجواهر للمناسبات مركز )يجب سداد كافة الدفعات نقدا

،  مركز الجواهرالشيك في حساب بنك  يداعيخضع استالم مدفوعات الشيكات إل  .بطاقات اإلئتمان/ الخصم، يتم قبول بطاقات فيزا، وماستركارد فقط

 مركز الجواهر ويجب أن يخضع الدفع النقدي إليصال صالح صادر من

 

 

 

 تأكيد حجز التاريخ املطلوب

يقوم العميل بتعبئة استمارة الحجز املبدئي وتوقيعها باإلضافة إلى دفع 

درهم مبلغ العربون القابل لإلسترداد  5,000درهم )تشمل  20,750مبلغ 

 يتم استقطاعه من الفاتورة النهائية( ن، درهم عربو  15,750و 

العميل إبراز نسخ أصلية من أي من وثائق التعريف  يستوجب على 

بالهوية التالية شرط أن تكون سارية املفعول )الهوية اإلماراتية/ رخصة 

 القيادة/ جواز السفر( 

 

 )إن وجدت (:  تعديالت

تعبئة استمارات التعديالت 

 و توقيعها من قبل العميل 

 حجز مؤقت 

ساعة 48سار حتى   

سترداد مبلغ العربون ا

 القابل لإلسترداد 

 
ً
  كامال

ً
 أو مستقطعا

تنفيد الفعالية 

 بنجاح

سداد الدفعات  

 املستحقة للحجز  

 في حين أوان موعدها 
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 الدفع  ومواعيد شروط

 البنود للدفع  املوعد األخير  املستحق   املبلغ مالحظات

 بالنسبة للحجوزات املؤكدة، سيتم خصم  -
ً
من  املبلغ املدفوع مقدما

 الفاتورة اإلجمالية

في حالة  الجديد(بلغ )أو تحويله لتاريخ الفعالية ستعادة امل ايمكن  -

  121إلغاء الحجز أو تأجيله قبل 
ً
 أو أكثر من تاريخ الفعالية يوما

 من تاريخ  120فترة تقل عن  فيفي حالة اإللغاء أو التأجيل  -
ً
يوما

 غير قابل لإلسترداد أو التحويل  املبلغالفعالية، يعتبر 

   121 درهم  15,750
ً
أشهر(   4)يوما

 قبل تاريخ الفعالية

 املؤقت للحجز الدفعة األولى 

- 
من الفاتورة  50%

 اإلجمالية

91 -120  
ً
قبل  يوما

 تاريخ الفعالية 

 الثانيةالدفعة 

ضمن  املبدئيحجز يتم إدراج الطلبات اإلضافية غير الواردة في عقد ال

 الدفعة النهائية

املتبقية من   50%

 اإلجمالية الفاتورة

 قبل تاريخ   90- 30
ً
يوما

 الفعالية

 لثالثةالدفعة ا

- 
أية مبالغ لخدمات  

إضافية في يوم  

 الفعالية

جدت (  في يوم الفعالية  الدفعة الرابعة ) إن و 

 

 أو أقل، يتوجب على العميل دفع مبلغ  90في حال تم حجز الفعالية قبل موعدها بـ  •
ً
في . كدفعة أولى)شامل مبلغ الضريبة املضافة(  درهم  25,500يوما

 حالة اإللغاء أو التأجيل يعتبر املبلغ غير قابل لإلسترداد أو التحويل 

 السنة التي ستقام فيها الفعالية األسعار قابلة للتغيير في حال تم الحجز في سنة مختلفة عن •

  %5)  (شاملة لضريبة القيمة املضافة األسعارجميع  •

 

 تعديل الحجوزات 
 

 بين العميل وإدارة امل ال .1
ً
 ركز  تعتبر أية تعديالت على الحجز سارية املفعول إال بعد التوقيع على ذلك كتابيا

زيادة ول قب يمكن .موعد الفعالية منتاريخ أسبوعين   قبلكما ال تقبل أية طلبات تعديل  الحجز،حق رفض أية طلبات تعديل على بركز حتفظ إدارة املت .2

 على ذلكيتم تعديل املبلغ ا على أن عدد الضيوف 
ً
 لنهائي للفاتورة بناءا

ليتساوى املبلغ املبدئي مع  الخدمات ، وفي حال لزم ذلك يجب زيادة النهائي للحجز املبدئي أو اليمكن طلب تقليل عدد الضيوف بعد التوقيع على العقد .3

 تقليل عدد الضيوف

، في حالة حدوث أمر طارىء يستوج .4
ً
 أو جزئيا

ً
  تاوالخيار  غ العميل حول اإلمكانيات الجواهر للمناسبات واملؤتمرات بإبال  مركز قوم يب تغيير الحجز كليا

 . وسيكون أمام العميل ثالثة خيارات:  املتاحة

 قبول الترتيبات املعدلة  .1

 الفرق مبلغ  ودفع أو استالم جديد بتاريخ حجز  ختيارا .2

  إلغاء الحجز  .3
ً
 لسياسات اإللغاء  واسترداد املبلغ وفقا

 

 سياسات اإللغاء والتأجيل 

 ة في كل منها مع العلم بالتالي:روط جميع الحاالت والرسوم املطّبقيوضح بالتفاصيل شالرجاء اإلطالع على الجدول أدناه حول سياسة اإللغاء والتأجيل والذي 

، وذلك بملء استمارة إلغاء ال .1
ً
. يحق لفريق املبيعات إلغاء حجز القاعة  وتوقيعها من ِقبل العميل حجزيجب تقديم كافة إخطارات اإللغاء/ التأجيل كتابيا

خالل  إستكمال إجراءات اإللغاءعلى أن يتم  الفعالية بواسطة إشعار خطي عبر البريد اإللكتروني/ الواتسب، قدم العميل طلب إلغاء أو تأجيل في حال  

 أيام من تاريخ اإلخطار  7
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عتبر  .2  الحجز ملغيي 
ً
، أو  إلغاء الحجز تي في حالا

ً
 تأجيل، ويخضع ألحكام وشروط التأجيل أو تغيير موعد الحجزنهائيا

٪ من إجمالي املبلغ  2.25، سيتم تطبيق رسوم معاملة إضافية من البنك بنسبة  MasterCardأو  Visaفي حالة إلغاء الحجوزات املدفوعة من خالل  .3

   ستردامل

أيام من تاريخ استحقاقها. كما   7عميل بدفع املبالغ املستحقة للدفعة الثانية والثالثة خالل يحق ملركز الجواهر إلغاء حجز القاعة، في حال لم يقم ال .4

 سترداد كغرامة لتأخير الدفعضافة لخصم العربون القابل لال العربون الغير قابل لالسترداد بالكامل، باإل  مبلغ يحق إلدارة املركز خصم 

 % من املبلغ اإلجمالي للحجز100أيام من تاريخ الفعالية، سيتم خصم  3الفعالية ألي سبب من األسباب قبل أقل من في حال تم طلب إلغاء أو تأجيل  .5

مبلغ العربون القابل  دفع إعادة و  أشهر من تاريخ التأجيل 3في حال طلب تأجيل أو تعديل تاريخ الفعالية، يتوجب على العميل حجز تاريخ جديد خالل  .6

 ، والعروض الترويجية املطبقة  في تاريخ الفعالية الجديد  للقاعة ، على أن يتم اتباع الحد األدنى لالنفاقللتاريخ الجديد  (درهم 10,500)لإلسترداد 

 % من املبلغ اإلجمالي للحجز لتأكيد التاريخ الجديد  50عند حجز التاريخ الجديد للفعالية، يجب على العميل دفع  .7

سمح للعميل بتأجيل  .8  ، مع دفع رسوم التأجيل املوضحة في جدول سياسة التأجيل. الفعالية أو تغيير تاريخها مرة واحدة فقطي 

 في حال قام العميل بتأجيل الفعالية، ثم قدم على طلب إللغاءها، سيتم فرض رسوم اإللغاء املوضحة في جدول سياسة اإللغاء  .9

 املمكنة والقابلة للتطبيق:  حتماالتاال  يوضح الجدول أدناه بالتفصيل جميع سياسات اإللغاء لجميع

 كافة املناسبات االجتماعية إلغاء  سياسة

 سبب اإللغاء 

  بلغالواجب دفعها من امللغاء رسوم اإل

 ( حسب مدة اإلشعار)   ز جاإلجمالي للح 

3-7 

قبل   أيام

 الفعالية 

8-29 

يوم قبل  

 الفعالية 

30 -89 

يوم قبل  

 الفعالية 

 %25 %50 %100 )بشرط إبراز وثيقة مصدقة من محكمة محلية(  الطالق

)بشرط إبراز وثيقة مصدقة من أي مركز تسجيل للقوات املسلحة   -اإللتحاق بالخدمة الوطنية-تجنيد العريس 

 في الدولة( 
100% 75% 25% 

إبراز بشرط ) - ال قّدر هللا - ظروف صحية

وزارة الصحة تؤكد من تقارير طبية مصدقة 

 وجود مرض خطير( 

 %25 %40 %60 للعروس أو العريس

،  ألفراد العائلة ذوي القرابة املباشرة )األم، األب، األخوة، األخوات

 فقط (الجد، الجّدة
75% 50% 25% 

إبراز شهادة  بشرط ) - ال قّدر هللا - الوفاة

 الوقائي في الدولة(مصدقة من الطب 

 %0 %20 %30 العروس أو العريس

خوة، )األم، األب، اإل التالي ذكرهم فقط أقارب العريس والعروس

 ابنة /خالة، ابن، الجد، الجّدة، العم، العمة، الخال، الاألخوات

 ين، ابن/ ابنة األخ أو األخت(باشر امل أو الخال عمال

75% 50% 25% 

 %60 %85 %100 )بما في ذلك عدم القدرة على الحصول على الوثائق املطلوبة ألي من الحاالت أعاله(  أخرى 

راد العائلة ذوي القرابة املباشرة )األم، األب، األخوة،  ، منظمي الفعالية،  أو أفالعريس، لعروسفي حال تعرض ا 

نتيجة الفحص اإليجابية من برنامج "الحصن" مع إبراز بشرط ) 19 -لإلصابة بفيروس كوفيد  (فقط األخوات

 تطابق الهوية اإلماراتية( 

% من املبلغ اإلجمالي  75سيتم خصم 

  5-3للحجز في حال تم إلغاء الفعالية من 

 يوم قبل تاريخ الفعالية
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 املمكنة والقابلة للتطبيق:  حتماالتلجميع اال  أو التعديللتأجيل يوضح الجدول أدناه بالتفصيل جميع سياسات ا

 كافة املناسبات االجتماعيةتأجيل سياسة 

 أو التعديل  تأجيلسبب ال

 بلغالواجب دفعها من امل التأجيلرسوم 

 ( حسب مدة اإلشعار)   ز جاإلجمالي للح 

3-7 

قبل   أيام

 الفعالية 

8-29 

يوم قبل  

 الفعالية 

30 -89 

قبل  يوم 

 الفعالية 

 %15 %25 %75 )بشرط إبراز وثيقة مصدقة من محكمة محلية(  الطالق

)بشرط إبراز وثيقة مصدقة من أي مركز تسجيل للقوات املسلحة   -اإللتحاق بالخدمة الوطنية-تجنيد العريس 

 في الدولة( 
75% 25% 10% 

إبراز بشرط ) - ال قّدر هللا - ظروف صحية

وزارة الصحة تؤكد من تقارير طبية مصدقة 

 وجود مرض خطير( 

 %15 %25 %40 للعروس أو العريس

،  ألفراد العائلة ذوي القرابة املباشرة )األم، األب، األخوة، األخوات

 فقط (الجد، الجّدة
50% 25% 20% 

إبراز شهادة  بشرط ) - ال قّدر هللا - الوفاة

 الوقائي في الدولة(مصدقة من الطب 

خوة،  )األم، األب، اإل  التالي ذكرهم فقط أقارب العريس والعروس

 ابنة /خالة، ابن، الجد، الجّدة، العم، العمة، الخال، الاألخوات

 ين، ابن/ ابنة األخ أو األخت(باشر امل أو الخال عمال

50% 25% 20% 

 %40 %60 %75 )بما في ذلك عدم القدرة على الحصول على الوثائق املطلوبة ألي من الحاالت أعاله(  أخرى 

راد العائلة ذوي القرابة املباشرة )األم، األب، األخوة،  ، منظمي الفعالية،  أو أفالعريس، لعروسفي حال تعرض ا 

الفحص اإليجابية من برنامج "الحصن" مع نتيجة إبراز بشرط ) 19 -يد لإلصابة بفيروس كوف (فقط األخوات

 تطابق الهوية اإلماراتية( 

% من املبلغ اإلجمالي للحجز 25سيتم خصم 

يوم قبل   5-3الفعالية من  تأجيلفي حال تم 

 تاريخ الفعالية
 

 فةلضيااخدمة 

إحضار الطعام واملشروبات إلى داخل القاعة. كما يتوجب على العمالء التوقيع على استمارة  جب على املنظم إبالغ موظف املبيعات في حال رغب فيي .1

 إخالء املسؤولية بعد الحصول على املوافقة من املركز 

املسؤولية خالل حجز لتوقيع على نموذج إخالء شريطة أن يتم ا، كشاكأفي واملشروبات  ,  األطعمةلتقديم الشركات الخارجية يمكن للعمالء التعامل مع  .2

 في إمارة الشارقة.   على دراية بلوائح الصحة والسالمة تكون الشركة التي تم التعامل معها العميل، ويجب أن  فعاليةال

نموذج إخالء  لتوقيع على ، شريطة أن يتم اشعبيةالحلويات الو  إدخال مّورد للقهوة العربية واملشروبات الساخنة املحليةأو  جارئاستبيسمح للعميل   .3

 على دراية بلوائح الصحة والسالمة تكون الشركة التي تم التعامل معها العميل، ويجب أن  فعاليةاملسؤولية خالل حجز ال

حال رغب العميل باالستعانة بفريق خدمة الضيافة لدى املركز لتوزيع التوزيعات على   وفي ،التوزيعاتأنواع كافة تسمح إدارة القاعة للعميل بإحضار  .4

 ة لفريق خدمة الضايفة قبل بدء الفعاليالطاوالت، فيجب تسليم التوزيعات 

 

 ق الفعاليات معلومات عن العميل ومنّس 
 

خول بتوفير  .1
 
طلب من العميل عند تأكيد الحجز تحديد الشخص املسؤول وامل طلب من العميل ركزاملطلوبة من قبل امل كافة تفاصيل الفعاليةي  ، كما سي 

 بأن إدارة امل ،بديل له في حال تعذر الوصول إليهتوفير كافة وسائل االتصال الخاصة به وتحديد 
ً
ستقوم بالتواصل معه بانتظام في الفترة التي   ركزعلما

 تسبق الفعالية وفي اليوم الفعلي للفعالية للتنسيق
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عتبر ا .2 إلى الشركات املنظمة   ، من أصحاب القرار من أفراد العائلتين الجهات الخارجية  مع جميعلتواصل ا املسؤول عنهو ملنسق املخّول من قبل العميل ي 

مت قبل ذلكركز مات املطلوبة من قبل إدارة املو وعن توفير جميع املعلللحفل،  ّدِ
 
من أية أطراف  وستقدم في املستقبل . كما تعتبر جميع املعلومات التي ق

 أخرى الغية

عن الخدمة املقدمة.  الرضامة حول مدى جمع اآلراء القيّ لو  الفعالية،قدمها العميل لغرض تنفيذ يبتخزين واستخدام املعلومات التي ملركز إدارة اتقوم س .3

 بذلكركز يمكن إبالغ إدارة امل ،الرأيلقي طلبات إبداء بت عدم الرغبةفي حال 

 

 األطراف األخرى مسؤولية  
 

 أمتار خلف املنصة كمخرج في حال اندالع الحرائق   3ترك مسافة جب على املورد ي .1

 فقط   في مدخل القاعةركن العطور  بوضعيسمح  .2

دة والتي تم التعاقد معها ألجل الفعالية )شركات تنظيم  جميع الجهات الخارجية املورّ ومصداقية عن ضمان مهنية   األول  سؤولاملالعميل يعتبر  .3

لخ( وإلتزامهم بالقواعد واألنظمة إ ، مقدمي خدمات الترفيه،... هدي جيال الفعاليات، منسقي الزهور، املصورين الفوتوغرافيين، مصوري الفيديو، 

خول من ، والتي سيتم تزويدهم بها مباشرة مركز للبعة التا الخاصة يتحدث اللغتين اإلنجليزية   شركةكل  كما سيطلب من العميل تحديد شخص م 

 ركزإدارة املوالعربية بطالقة للتنسيق مع 

إتخاذ اإلجراءات   ركزإلدارة امل أو عدم اإلمتثال لقواعد املكان، فيحق املركزمع إدارة  في حال عدم تعاون أي جهة توريد تم التعاقد معها من قبل العميل  .4

معة املكان والعمالءاألمن وسالمة املمتلكات واالالزمة مع الشركة لضمان   لحفاظ على س 

بسبب   ركز خارجية أو موردين يجب عليه التأكد من عدم وجود اسم الشركة في قائمة الشركات املحظورة من دخول املعند اختيار العميل لشركات  .5

 ذلك كإن كانت رفض ال ركزيحق إلدارة امل، حيث حوادث سابقة

 أو عن مستوى خدماتهم املقدمة ممثليه للعميل مباشرة أي من  رد أود قدمها املوّ أي وعو يتها من مسؤول ملركزتخلي إدارة ا .6

التاّمة   الضيوفو  العمالء ةيمع االحتفاظ بخصوصلغرض األرشفة  قبل، وأثناء، وبعد الفعاليةركز بحق إلتقاط صور إلعدادات امل ركزإدارة املتحتفظ  .7

  يتم استخدام الصور امللتقطة ألغراض الدعاية أو الترويج، ما لم يتم االتفاق مع العميل حول ذلك . كما لنوعدم شملهم في أي من الصور 
ً
 مسبقا

تطلبات  إذا تعاقد العميل مع فرقة أو غير ذلك من مقدمي خدمات الترفيه للعرض خالل الفعالية، فإن العميل مسؤول عن إمتثال مزود هذه الخدمة مل .8

 أو مزعجة للحضور  مؤذية للسمع في حالة إرتفاعه بصورة مفرطة، أو تعديل مستوى الصوت بحق إيقاف ركز املإدارة مستوى الصوت. وتحتفظ 

 تمنع إ .9
ً
 دارة املركز استخدام الشموع منعا

ً
  . كما ننصحفوق حد الشعلةسم  15ارتفاع من دون وضعها في زجاجات، وب  باتا

ً
باستخدام الشموع   عوضا

 املرافق و تفادي حوادث الحريقالحضور و إللكترونية لضمان سالمة ا

 ألية مخاطر صحية،)فيزيا .10
ً
ئية، أو  ال تنصح إدارة مركز الجواهر باستخدام الورد الطبيعي لتزيين أو تنسيق الطاوالت أو املنصات في القاعة تجنبا

شركات التوريد  باستخدام الورد الطبيعي في الفعالية،  كيميائية ، أو مايكروبيولوجية( قد تلحق باألطعمة أو املشروبات. في حال قام العميل أو 

 فسيتحمل العميل كافة العواقب الناجمة عن ذلك 

ها على  ستسمح إدارة املركز للعميل بإحضار علب املحارم الورقية، على أن يتم تسليمها للمركز في صباح يوم الفعالية ليتسنى لفريق العمل توزيع .11

 الطاوالت

 

 زيارة موقع الفعالية 

  املركزللموردين الذين قام العميل بالتعاقد معهم بمعاينة املوقع شريطة الحصول على موعد مسبق عن طريق االتصال بفريق التخطيط  في  ركزتسمح إدارة امل

 .  97165983831+على الرقم 

 

 دخول املوقع ومدة الفعالية
 

 وإغالق املوقع  والخروج نظيم عملية الدخول ألجل ت االستعداداتزمن ب ملركزيجب على العميل عند تأكيد الحجز إبالغ إدارة ا .1

من صباح اليوم التالي، ما لم يتم إتخاذ   7:00عند الساعة  على أن يتم إخالؤه الفعالية قبل يوم من صباح يوم 8:00يتاح الدخول إلى املوقع من الساعة  .2

 ترتيبات مسبقة 

سمح بتواجد الرجال على مقربة من قاعة الحف .3  من الساعة ال ي 
ً
 مساًء خالل حفالت الزفاف أو املناسبات الخاصة بالسيدات 7:00الت إبتداءا
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سمح بتواجد الفرق والـ"دي جي .4  إال" من الذكور داخل القاعات خالل حفالت الزفاف واملناسبات الخاصة بالسيدات، حيث يخصص مكان لذلك، هال ي 

 في حالة رغبة العميل بذلك 

حال تأخر املوردين في تجهيز القاعة، لن تتحمل إدارة املركز التأخيرات ، في مساًء  3:00الساعة يبدأ فريق مركز الجواهر بالترتيب النهائي للطاوالت  .5

 املترتبة على ذلك 

 لن يسمح للضيوف بدخول القاعات قبل إنهاء التعقيم الشامل للقاعة واألثاث واملنصة من قبل فريق املركز  .6

سم .7  حتى الساعة  "هوالـ"دي جياملوسيقية  ح بتواجد الفرق ي 
ً
 لتفادي املخالفات املترتبة على ذلك الواحدة صباحا

ً
 . ويتعين عليهم مغادرة القاعة فورا

 

 ألمن ا
  

العميل أو املوردين  ون مسؤول عن نشر صور أو فيديوهات الفعاليات التي تم إلتقاطها من قبل ضيوف يكلجواهر للمناسبات واملؤتمرات لن ا مركز .1

 الخارجيين املتعاقد معهم 

 لطبيعة الطلب، وتترتب على  ركزيجب على العميل مناقشة أية متطلبات إضافية من األمن مع إدارة امل .2
ً
 بترتيب الدعم األمني وفقا

ً
، والتي ستقوم الحقا

عالية، منع دخول اإلطفال،  وتشمل املتطلبات )تجميع الهواتف النقالة من الحضور وتخزينها لحين انتهاء الف العميل مسؤولية تغطية النفقات الناجمة

 لغير حاملين لبطاقات الدخول في حال تواجدها، التفتيش، مراقبة التصوير من الحضور أثناء الفعالية،.. وغيرها(  إيقاف ا

 

 قضايا الفقدان والتلف 
 

  يعتبر .1
ً
هو  سبب بها تي، الفعاليةاملمتلكات املحيطة خالل أو ، املفروشات، املعدات، النوافذ، بالتجهيزاتلحق ت   عن أي أضرار أو خسائر  العميل مسؤوال

، أو ضيوفه، أو جهة التموين الخارجية املعتمدة للموقع
ً
أية  ، أو يحتوي على نوع األضرار سيتم تقديم كشف للعميلفي حال وقوع أي أضرار، ف. شخصيا

 على درجة التلف أو قيمة املفقودات ، وعلى رسوم التعويض املفروضةمفقودات خالل الفعالية
ً
 اعتمادا

 والهدايا، أوال تتحمل مسؤولية أي فقدان أو تلف في ممتلكات العميل، بما في ذلك املعدات املؤجرة،  ركزادارة املالالزمة، فإن  اإلجراءاتاذ رغم اتخ .2

 األمتعة الشخصية التي فقدت قبل، أثناء، أو بعد املناسبة 

 على الرقم   بإدارة املركزإلى مدير العمليات ويجب على العمالء أو الضيوف االتصال املعثورات بعد الفعالية يتم تسليم كافة  .3

 ها ستفسار عنلال  97165983800+ 

 الم ستاال  لحين موعد الفعالية أو بعدها لحين أو مرافقها بغرض التخزين املؤقت  ركزفي امل ممتلكاتترك أي بال يسمح  .4

  املعدات أو أي سطح آخرعلى الجدران، األبواب، األسقف،  ،صمغ أو باستخدام مسامير، براغي، مشابك،تزيين أو مواد إعالنية تعليق أي مواد  يمنع .5

 بوجود نقاط تعليق في السقف يمكن استغاللها لهذا الغرض ركزضمن منشآت امل
ً
 ، علما

يتوجب على العميل تقديم مخطط  .الحماية من الحريق ، و السالمة ،الصحة عايير ملمتثال لال  ةطلب تعديل تصاميم أي فعالي بحق ركزإدارة املتحتفظ  .6

 من موعد إقامتها   15الفعالية قبل 
ً
 لضيق الوقت  لتفادي تغييرات اللحظات األخيرةيوما

ً
 والتي قد ال يتمكن املّورد من اإللتزام بها نظرا

سمح باأللعاب النارية، الشموع املكشوفة .7 سمح بالبخور داخل   أومدافع الورود، املياه امللونة، غير الثابتة، أو  ال ي  طاوالت العطور داخل القاعات. ي 

في حالة تأثيره على  إيقاف استخدام البخور في أي وقت املركزإلدارة موعد تقديم خدمة الطعام. ويحق   قبلساعة واحدة  حتى منذ بدء الفعالية و القاعة 

 قديم الشكاوي من قبل الحضور وعدم إكتراث مّورد البخور بها مستوى الرؤية، نظام مكافحة الحرائق، أو ت

سمح بنثر القصاصات امللونة، بتالت الورود،  .8 سيتم فرض رسوم   وفي حالة حدوث ذلك،، املركزت آضمن منش مأو الرذاذ أو استخدامه الشرائط، ال ي 

 تنظيف على العميل

ترفيه  بعض الحجوزات املختارة التي تتطلب حيوانات مدربة كجزء من  فيومع ذلك،  ،ركزاملبشكل عام، ال يسمح بإدخال الحيوانات إلى منشآت  .9

سمح    العميل إبعادأن تطلب من  ركز امليحق إلدارة كما للشروط واألحكام.  ذلك خضع  ويبنى املفقط خارج  ركزاملفي حرم الحيوانات  بتواجدالفعالية، ي 

 على صحة وسالمة الغير السيطرة، أو تشكيله تهديدعن  في حالة خروج هذا الحيوان  الحيوانات
ً
 مباشرا

ً
 ا

 

 السلوك
 

املكان.  إلغاء الحجز والطلب من العميل وضيوفه أو املسؤولين منهم مغادرة ركز  يحق إلدارة املفي حال استمر رصد املخالفات من املنظمين أو الضيوف،  .1

 تحت هذه الظروف
ً
 أو كليا

ً
 . وقد يتم إبالغ  الجهات املعنية عن العميل وضيوفه في حال خالفوا ذلكولن يتم إسترداد املبالغ املدفوعة جزئيا
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اهر  الجو  مركزو إلحاق الضرر بسمعة التهديد بالخطر، أ من شأنه إحداث الفوض ى، الضيوفأو  يلفي حالة رصد أي سلوك غير مقبول من العم .2

. ولن يتم إسترداد املبالغ املدفوعة املكان مغادرة  أو املسؤولين منهم إلغاء الحجز والطلب من العميل وضيوفهركز يحق إلدارة امل للمناسبات واملؤتمرات، 

 تحت هذه الظروف
ً
 أو كليا

ً
 جزئيا

  يمنع  .3
ً
 ابمنعا

ً
استمرار الشخص بهذا  وفي حال   املركز، موظفيلغة غير الئقة أو عبارات فظة أو مهينة من قبل العمالء أو ضيوفهم مع  استخدام تا

طلب منه مغادرة املكان، وقد يتعرضالسلوك رغم التحذير  للمساءلة من قبل أجهزة الشرطة ، سي 

 لقوانين إمارة الشارقة  .4
ً
 يمنع وفقا

ً
 باتا

ً
سمح ب ،ركزاملالتدخين داخل مرافق  منعا  عنفقط خارج املبنى هوي 

ً
في األماكن املخصصة  أبواب املداخل ، وبعيدا

  5,000 تطلبات القانونية إلى غرامةمتثال لهذه املوقد يؤدي عدم اال  لذلك،
ّ
دفع مباشرة من قبل الشخص املدخ في   ن أو جهة العمل الخاصة بهدرهم ت 

 
ّ
 لجحالة كان املدخ

ً
 قد يؤدي ذلك إلى الطرد من املوقع خارجية خالل الفعالية، و هة توريد ن تابعا

 

 الشكاوي واملنازعات 
 

قة باملوقع 
ّ
املدير  من خاللالجواهر للمناسبات واملؤتمرات،  املركزإلى إدارة  أو الفعالية أو الخدمات املقدمةينبغي إحالة أي مشاكل أو شكاوي متعل

 ساملسؤول خالل الفعالية، و 
ً
طلب تقديم تقرير كتابي قسم خدمة العمالءمن قبل يتبع ذلك إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني أو االتصال هاتفيا . وقد ي 

 وعادة ما يتم التحقيق في الشكاوي واملنازعات وحلها ، رسمي قبل إجراء أي تحقيقات رسمية
ً
 .داخل املؤسسة وّديا

 عقد ء الإنها

 لألسباب التالية:   مسبق الجواهر للمناسبات واملؤتمرات بإلغاء العقد بدون إنذار مركزقوم يقد 

ف العميل عن  ▪
ّ
  ماته الواردة في الشروط واألحكامبأي من إلتزا اإليفاءفي حالة تخل

 ركز إدارة املدون إبالغ وموافقة الفعالية  تفاصيلأجرى العميل تغييرات على  في حالة ▪

ينطوي على مخاطر غير مقبولة من  المة العامة أو النظام العام، أو بأن أي جانب من جوانب الفعالية قد يهدد الس حالة توفر معلوماتفي  ▪

ر التواصل مع العميل للتو  حيث اإلصابات الشخصية أو األضرار في املمتلكات
ّ
 نويه تعذ

 عميل أي معلومات مضللة عند الحجزال تقديم في حالة ▪

 أيام من تاريخ استحقاقها 7لم يقم العميل بدفع املبالغ املستحقة للدفعة الثانية والثالثة خالل في حال  ▪

 

 التأخير أو عدم التنفيذ 
 

 لظروف قاهرة، أو ألي تام كلبشتنفيذ شروط وأحكام هذه االتفاقية  ركزإدارة املإذا تعذر على 
ً
 عن  أسباب خارجة ةنظرا

ً
بما في ذلك، على  سيطرتهاتماما

واإلجراءات الصناعية أو التوقف عن العمل، أو بسبب تصرف أو إغفال من طرف ثالث، أ، الحوادثو أ تفش ي األوبئة،  سبيل املثال ال الحصر: الكوارث الطبيعية،

  إلغاءالجواهر للمناسبات واملؤتمرات بتعليق أو  مركزقوم يمعلومات صحيحة، فقد  في توفير العميل أو إخفاق من قبل
ً
لن تكون ملزمة بأنها  هذه االتفاقية، علما

 
ً
  .من قبل العميل بإعادة أي مبالغ تم دفعها مقدما

 تعديل الشروط واألحكام

القوانين الداخلية. سيكون هذا العقد خاضع يحق ملركز الجواهر للمناسبات واملؤتمرات مراجعة وتعديل الشروط واألحكام من وقت لآلخر حسب 

تفرضها السلطات الحكومية بعد  أي لوائح إضافية  للشروط واألحكام السارية في فترة قيامكم بالحجز أو شراء أو استئجار منتجاتنا. كم سيطبق مركز الجواهر

 . الخطية دون الحاجة ملوافقتكم تاريخ التوقيع على هذه الشروط واألحكام حتى تاريخ الحدث
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الجواهر للمناسبات واملؤتمرات بتقديم أفضل وأجود أنواع الخدمة املتعلقة بجميع ترتيبات الفعالية، وعلى تخصيص الخبراء   ركز متتعهد إدارة 

و بصورة الئقة ومشرفة تلقى افق مع توقعاته و ، بما يت عليهوالدفع وتنفيذ الفعالية   عملية الحجز  لمن طاقم عملها للتعاون التام مع العميل وتسهي

 يع الشروط واألحكام الواردة في هذا العقد. مااللتزام التام من طرف العميل بج ةطي، شر حضور استحسان ال

لتجنب املخالفات يوم ، ن من العائلتين يبما  فيهم املنسق ،يتيعن على العميل املوقع أدناه بأن يبلغ كافة األطراف املنظمة للحفل بجميع القوانين امللزم بها بهذا العقد

 اليةالفع

وستعتبر إدارة املركز   توقيع هذه االتفاقية على العميلبذلك. وعليه، ال يتوجب   املبيعات إبالغ موظف في حال عّين العميل طرف ثالث إلدارة الفعالية، يجب

 تفاقيةالشخص املخول بمثابة الطرف الثاني في هذه اال

 الجواهر للمناسبات واملؤتمرات، وأؤكد إلتزامي بكافة املعلومات املذكورة.  مركز أنا املوقع أدناه، أقر بأنني قد قرأت وفهمت شروط وأحكام الحجز لدى 

 

 )الطرف األول(  الجواهر للمناسبات واملؤتمرات مركز  )الطرف الثاني( العميل

 :االسم :االسم

 

 :التوقيع
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