No.

إستمارة إشتراك للتسويق عبر منظومة هال المتكاملة للتسويق الذكي
Subscription form to Marketing via HALA (ISMS)

.

R.C. /رقم السجل
License / رقم الرخصة

Comp. / الشركة
Authorized / المخول

Mobile / الهاتف

F 01/01/2022 من
To 31/12/2031 إلى

ID No. / رقم الهوية

الهواتف باإلعالن
Adv. Phones

تاريخ صالحية العقد
Commencement Date

Amount paid / المبلغ المدفوع
QAR

لاير قطري

OMR

لاير عماني

Date التاريخ
2021 / /

The Total Discount / إجمالي الخصم

%

The obligations of the company engaged in the system / إلتزامات الشركة المنخرطة بالمنظومة
1- We pledge that the documents of the company presented, such as the
register, the license, the facility registration, and the ID card are valid and do not
have an arrest warrant, seizure or the like, And we are response legal violation
if it is proven that the documents pertaining to it submitted to HALA ISM, with
this form, are incorrect.

 نتعهد بأن مستندات الشركة المقدمة كالسجل والرخصة وقيد المنشأة والبطاقة-1
 ونتحمل أي مخالفة، حجز أو نحوه،الشخصية سارية المفعول وليس عليها أمر توقيف
القانونية في حال ثبت عدم صحة الوثائق الخاصة بها والمقدمة لهال المتكاملة مع هذه
.اإلستمارة

HALA Integrated obligations / إلتزامات شركة هال المتكاملة
1- Preparing one design per 4 months.
2- Placing the advertisement of the company involved on the company's
website and social media pages.
3 1/6 page in the HALA E. Publication sent via WhatsApp, Email and through
Link by SMS to 50,000 recipients per week,
4- Customizing a page through the HALA application for & Q-finde Web App
5- We are responsible for all legal liability for publishing through the HALA app,
its website, and its social media.

مدير التسويق
Marketing Manager

مندوب المبيعات
Sales Person

. أشهر4  كل/  إعداد تصميم واحد-1
. وضع إعالن الشركة المنخرطة في موقع الشركة و صفحات التواصل اإلجتماعي-2
 صفحة بالنشرة اإللكترونية ترسل عبر الواتساب والبريد اإللكتروني ورسائل نصينة لـ1/6 -3
.، مستلم أسبوعيا50,000
Q - finde  وموقع، تخصيص صفحة يتطبيق هال للهواتف الذكية-4
 يقع على عاتقنا كافة المسائلة القانونية عن النشر عبر تطبيق هال والموقع اإللكتروني و-5
. في حالتي اإلشتراك السنوي،وسائل التواصل اإلجتماعي التابعة لنا

الختم
Comp Stamp

العميل
Client

 البنوك والمؤسسات المتعاقدة/  وزارة التجارة والصناعة/  الشركة المنخرطة/  هال المتكاملة:التوزيع النسخ
Copy’s distribution: HALA ISM / Subscription company / Ministry of C & I / Banks and contracting institutions
Cash rejected – only check or transfer to IBAN:  شيك أو حوالة للحساب البنكي- النقد مرفوض
Qatar National Bank (QNB) – AlSaad Branch - Swift Code: (QNBAQAQA) IBAN: QA27-QNBA-0000-0000-0260-0735-0500 -1

Note: *. The terms and conditions on the back of the application apply.
** Subscription Validity from 2nd Month after Signature Only *** The company not
involved to stop the subscription & Not a harming the customers.

. * تطبق الشروط واألحكام بخلف هذه اإلستمارة:مالحظة
.** صالحية هذا اإلشتراك تبدأ من الشهر الثاني بعد التوقيع فقط
.*** آل يحق للشركة المنخرطة وقف اإلشتراك وعدم اإلضرار بالعمالء

