نـمـــوذج عـقـــد خــــدمـــــــات أفــــــــراح

إنّه بتاريخ اليوم _____________ الموافق ______________ أبرم هذا العقد بين كل من :
الطرف األول  "___________________________ /اسم المنشأة التجارية "___________ العنوان  - ______________:الهاتف
 ____________:ويمثلها السيد ________________ /بصفته مدير الشركة ويشار إليه فيما بعد " بالطرف األول " .
الطرف الثاني  "___________________________ /اسم المستهلك "_ العنوان  - ______________:الهاتف  ____________:ويمثلها
السيد ________________ /ويشار إليه فيما بعد " بالطرف الثاني " .
تمهيد
الطرف األول منشأة متخصصة في تقديم خدمات األفراح تمارس عملها بموجب الرخصة رقم ________ والمرخصة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة
ويرغب الطرف الثاني في الحصول على خدمات الطرف األول وفقاً لما هو محدد في هذا العقد .
البند رقم " " 1
التمهيد المذكور يعتبر جزءاً من العقد يقرأ ويفسر معه .
البند رقم "  " 2العربون
في حال سداد أي مبلغ مقدماً كعربون يطبق عليه أحكام قانون المعامالت المدنية .
البند رقم " "3
يجب على الطرفين االتفاق على جميع تفاصيل خدمات األفراح موضوع هذا العقد وتحديدها سواء باستخدام النماذج أو القياسات أو األلوان وذلك حسب
األحوال ،وفي حال تعديل أي بند يجب كتابة التعديل والتوقيع عليه من قبل الطرفين .
على أطراف العقد تحديد تفاصيل الخدمات بموجب النموذج المرفق والتوقيع عليه .
البند رقم " "4
في حال رغبة الطرف الثاني في تأجيل الحفل يجب عليه إبالغ الطرف األول قبل فترة  ( ..................................يوم /شهر ) على األقل من موعد الحفل
ويجوز للطرف األول إلزام الطرف الثاني بسداد الخسائر التي تكبدها بسبب التأجيل .
البند رقم " " 5
يجب على الطرف األول تقديم الخدمة حسب هذا العقد ووفقاً لألصول الفنية المتعارف عليها في هذا المجال .
البند رقم "  "6المنازعات
في حال أيّ نزاع بين الطرفين يحل بالطرق الودية وفي حال الفشل تختص الجهات المختصة بالفصل في النزاع .
البند رقم " "7
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه .
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Wedding Services Contract Form
This agreement was held on ………………., -----/-----/---- between:
First Party/---------------------------------------- “Establishment Title” -------------------Address: --------------------- Phone No.:------------------------- represented by Mr./ ------------------------------------- as the Company Manager and referred to as the “First Party”.
Second Party/---------------------------------------- “Consumer Name” -------------------Address: --------------------- Phone No.:------------------------- represented by Mr./ ------------------------------------- and referred to as the “Second Party”.

Background
The First Party is an establishment that provides wedding services according to the license
No. -------- that is issued by Sharjah Economic Development Department “SEDD”. The
Second Party is a customer that seeks to receive services from First Party as specified in
this contract.
Article “1”
The aforementioned background is considered part of the contract that is read and
interpreted with it.
Article “2” Deposit
In case of any advanced payment as a deposit, the provisions of the Civil Transactions Law
are applied
Article “3”
The two parties must agree on all wedding services details in this contract and determine
whether using models, measurements or colors, as the case may be. In case of amendment
of any item, the amendment must be written and signed by both parties.
Likewise, the two parties must specify the details of the services under the attached form
and sign it.
Article “4”
If case of Second Party wishing to postpone the ceremony, First Party should be informed
before ---------------------------- (day/ month) at least from the date of the ceremony. The
First Party may oblige the other party to pay the losses incurred due to the postponement.
Article “5”
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First Party should provide services according to this contract in accordance with the
technical principles customary in this field.
Article “6” Disputes
In the event of any dispute concerning the interpretation or application of any provision of
the contract, it should be solved pacifically. In case of failure, concerned authorities shall
be competent to adjudicate the dispute.
Article “7”
This contract was issued in two copies for each party for working in accordance with it.
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