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ادارة التراخيــص النوعيــة
ومراقبة ا�ســواق

السادة / إدارة التراخيص النوعية ومراقبة ا�سواق                        المحترمين

وزارة التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد.،

يخ          /             /    ٢٠١م بناء على طلب ترويج المبيعات ( السحب ا�لكتروني على الجوائز ) المقدم من طرفي (  �دارة التراخيص النوعية ومراقبة ا�سواق ) بتار

أتعهد أنا : 

الكائنة : صاحب / مدير مؤسسة / شركة :                   

سجل تجاري رقم :                                                             وجميع الفروع المشاركة .

بما يلي :-

ية لها صلة بالسحوبات ا�لكترونية. ١- أن أنفذ جميع التعليمات الواردة بالقرار الوزاري رقم ( ١٩ ) لسنة ٢٠٠٢م وأي قوانين أو قرارات وزار
٢- ألتزم بعدم إجراء السحب بدون حضور ممثلي من وزارة ا¤قتصاد والتجارة ووزارة ا¤تصا¤ت وتكنولوجيا المعلومات.

 لتعليمات إدارة حماية المستهلك.
ً
 وفقا

ً
٣- أن ألتزم بتسليم الجوائز التى يتم السحب عليها خ¬ل ( ٣٠ )يوما

ين بالجوائز التى فازوا بها خ¬ل ث¬ثة أيام بعد انتهاء السحب. ٤- أن أبلغ جميع الفائز
يخ انتهاء الحملة الترويجية.  من تار

ً
 بما يثبت تسليم الجوائز خ¬ل ث¬ثين يوما

ً
٥- إن أزود الوزارة كتابيا

يخ انتهاء  من تار
ً
ين أو الجوائز التي لم يظر صاحبها أو الجوائز المتبقية من الحملة الترويجية خ¬ل ث¬ثين يوما  بقائمة بالجوائز التي لم تسلم للفائز

ً
٦- أن أزود الوزارة كتابيا

   الحملة الترويجية.
يخ السحب وتفاصيل الجوائز التي سيتم السحب عليها.  بتار

ً
٧- إشعار ا�دارة كتابيا

٨- توفير جهاز أو برنامج السحب ا�لكتورني ( مولد ا�رقام العشوائي ) حسب الشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة ا�تصا�ت وتكنولوجيا المعلومات ( مرفق 
    صورة عنها ) قبل البدء با�ع�ن عن الحملة الترويجية.

٩- عند ا�ع¬ن عن الحملة يجب وضع رقم الترخيص وفترة الحملة بشكل واضح في ا�ع¬نات المصاحبة للحملة الترويجية.
يبي التي يطلب القيام بها. ١٠- التزم بقرار ممثل وزارة ا¤قتصاد والتجارة في عدد مرات السحب التجر

 ) وللفائز حق ا�ختيار فيما بينم.
ً
١١- في حالة إذا كانت الجائزة تذاكر سفر أو رح�ت سياحية ( فيجب تحديد قيمة الجائزة نقدا

يل جميع المظاهر ا�ع¬نية فور انتهاء الحملة الترويجية. ١٢- أن أز
١٣- أن أحتفظ بالبيانات والمعلومات التي تم إجراء السحب عليها حتى يتم التأكد  من تسليم الجوائز.

وهذا تعهد مني بذلك مع مسؤليتي في حالة وقوع أي مخالفة  بخصوص القرار المذكور أع�ه وشروط الحصول على ترخيص الترويج.

تعهـــد السحب ا�لكتروني

التوقيع والختم المعتمد
- مرفق صورة عن بطاقة قيد المنشأة.

في حالة ا¤ستفسار عن برامج السحب المقترحة يرجى التواصل مع :- 
ين - مدير إدارة البنية التحتية الحرجة - وزارة ا¤تصا¤ت وتكنولوجيا المعلومات م. عمر شير

يد ا�لكتروني :                                                     هاتف  : ٤٤٩٩٥٤٤٦ - فاكس : ٤٤٨٣٩٩٥٣ CIIP@QCERT.ORGالبر
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