 اإلعالن بحسابات التواصل اإلجتماعي/ إستمارة إشتراك إدارة
Social media account manag / Adv subscription form

No. .

Date / التاريخ
2021 / /

R.C. /رقم السجل
License / رقم الرخصة

Comp. / الشركة
Authorized / المخول

Mobile / الهاتف

ID No. / رقم الهوية

مجموع الحسابات
Adv. Phones

Period / المدة
.

/

Snap Chat / سناب شات

Facebook /فيسبوك

Instagram / إنستغرام
إسم المستخدم
User Name
كلمة المرور
Password
Fees / الرسوم

QAR

لاير قطري

The obligations of the company engaged in the system / إلتزامات الشركة المنخرطة بالمنظومة
1- We pledge to submit all our documents such as the register, license,
facility registration and valid ID card and do not have an arrest warrant,
seizure or the like, and we will bear any legal violation in the event that the
documents related to it and submitted to it integrated with this form are
proven to be incorrect.
2- Submit the user name and password to Hala Integrated Company.
3- Pay the pre-funded advertising fees / or submit a payment card for the
funded ads.

 نتعهد بتقديم كافة المستندات الخاصة بنا كالسجل والرخصة وقيد المنشأة والبطاقة الشخصية-1
 ونتحمل أي مخالفة القانونية في حال، حجز أو نحوه،سارية المفعول وليس عليها أمر توقيف
.ثبت عدم صحة الوثائق الخاصة بها والمقدمة لهال المتكاملة مع هذه اإلستمارة
. تسليم إسم المستخدم وكلمة المرور لشركة هال المتكاملة-2
. أو تسليم بطاقة خاصة بالدفع لإلعالنات الممولة/ ً  دفع رسوم اإلعالنات الممولة مسبقا-3

HALA Integrated obligations / إلتزامات شركة هال المتكاملة
1- Preparing
2- Posting

designs/month for the company involved.
times a week on social media for each unfunded ADV.

3- Update the story for each account daily except for Friday of every week.
4- We pledge to re-deliver the user name and password to the company upon
the expiry of the contract term and the receipt of the agreed financial dues

مدير التسويق
Marketing Manager

مندوب المبيعات
Sales Person

. شهريا الشركة المنخرطة/ تصاميم
 إعداد-1
.مرات إسبوعيا ً عبر وسائل التواصل اإلجتماعي لكل حساب إعالن غير ممول
 النشر-2
. تحديث الستوري لكل حساب يوميا ً عدا يوم الجمعة من كل أسبوع-3
 نتعهد بإعادة تسليم إسم المستخدم وكلمة المرور للشركة فور إنتهاء مدة العقد وإستالم-4
.المستحقات المالية المتفق عليها

الختم
Comp Stamp

العميل
Client

 وزارة التجارة والصناعة/  الشركة المنخرطة/  هال المتكاملة:توزيع النسخ
Copy’s distribution: HALA ISM / Subscription company / Ministry of C & I
Cash rejected – only check or transfer to IBAN: QA27-QNBA-0000-0000-0260-0735-0500-1  شيك أو حوالة للحساب البنكي- النقد مرفوض

Note: *. Subscription Validity from next month from sign of Subscription.
** The legal responsibility for the advertised content lies with the
contracting company.

. * صالحية هذا اإلشتراك تبدأ من بداية الشهر التالي لتوقيع اإلشتراك:مالحظة
.** المسؤولية القانونية تجاه المحتوى المعلن تقع على عاتق الشركة المتعاقدة

