
 
 المحترم     وآيل وزارة التجارة و الصناعة/ السيد 

 تحية طيبة و بعد ،،، 
 

طلب ترخيص إلجراء عرض توزيع هدايا و / وع الموض
 جوائز مجانية فورية

 
 
 
 
 

ا                مجموعة من المحالت    / يرجى التكرم بالموافقة لنا على تنظيم عرض هدايا و جوائز مجانية للجمهور فقط لمحلن
 م، عــلى أن نقـــوم/         /         ـى         م   إل:      /          /          التجــارية وفقا للكشف المــرفق و للفترة من

 --------------------------------------------------------------------------------------------: شرآة/ نحن مؤسسة 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------: عــنــوانــهـــــــــــــا

م اري رق رخيص تج لع و  ------------------------: ت ى الس راء العرض عل زم إلج ا يل ل م ل آ يم و عم داد و التنظ  باإلع
 ---------------------------------------------------------------------------: الحرف و الخدمات المخصصة للعرض

 --------------------------------------------------------------: ارآة بالعرض للجمهور آالتاليو ستكون طريقة المش
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------: الهدية المخصصة للعرض
 ---------------------------------------------------------------------------------------: موقع العــــــــرض/ مكان 

 

 
 
 
 

 و بكافة الشروط و التعليمات المنظمة له و في 33/95و نتعهد باالتزام أمام الوزارة بالقرار الوزاري رقم 
 حالة اإلخالل بذلك يحق للوزارة اتخاذ اإلجراءات القانونية حسب ما تراه مناسبا

 
 و تفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

 
 

 ---------------------------: اسم صاحب الترخيص  
 

 ---------------------------: تــوقـيــعـــــــــــــــــــه
 

 ---------------------------: رقــــم الهاتـــــــــــــف
 

 ---------------------------: تاريـخ تقديم الطلـــــب
                                                                                 
 الخـــــتــــــــــــــــــــم     

 
 
 

 : مالحظة
 يجب ان يكون المحل المقدم للطلب حاصل على ترخيص تجاري ساري الصالحية للعمل به  

 .و نشاطه بالترخيص يسمح بإجراء العرض بالمحل
 .أيام قبل بداية العرض) 7(تقدم الطلبات بفترة ال تقل عن  
 . أو محل ال يتوافق مع المصلحة العامةللوزارة الحق بعدم قبول أي عرض 

 
 
 
 



 
 الحرف و الهديا المجانية المخصصة للعرض/ الخدمات / آشف السلع 

 
 م / /  :ولغاية م / / : للفترة من 

 
 /  /هـ.ت     م / /  :التاريخ

 

ت

طريقة المشارآة 
بالعرض المجاني 

/ على السلع 
الحرف/ الخدمات 

الوزن  العدد
 المنشأ حجم السعة

الصنع
رقم 
 الموديل

القيمة 
المادية

لهدايا و ا
الجوائز 
المجانية 
 المخصصة
 للعرض

الوزن  العدد
رقم  المنشأ الحجم السعة

 الموديل

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

هدية                       إجمالي الهدايا المقدمة                 الحرف المخصصة / الحرف / الخدمات / يجب أن يكون أسعار السلع : مالحظة
للعرض هي بنفس األسعار التي تم التعامل بها مع الجمهور خالل فترة شهر على 

 األقل قبل بداية العرض
 

 
 

 أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات المذآورة أعاله من تاريخه
 

 :المؤسسة/ اسم الشرآة         :المقر بما فيه
   :رقم الترخيص التجــاري        :التــوقيــــــع

 الختـــــم                               
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 الجوائز المجانية الفوريةآشف بأسماء الشرآات و المؤسسات المشارآة بعروض 

 
 

  /  / هـ –ت : رقم الترخيص      م / / :التاريخ
 

رقم  الترخيص  المؤسســـــة/ اســـــــم الشرآــــة  ت
 توقيعــــــــــه اسم صاحب الترخيص العـــــنـــــــــــوان التجاري

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 إقرار و تعهد
د فوضنا مؤسسة      دايا        / نقر نحن الموقعون أعاله أمام وزارة التجارة و الصناعة بأننا ق اه لإلعداد و التنظيم لعرض اله ذآورة أدن شرآة الم

وزاري                  بشأن التنظيم و     ) 33/1995(المجانية الفورية و نتعهد بااللتزام بكافة الشروط و التعليمات المرفقة مع الترخيص المنظمة للقرار ال
 )2/1995(اإلشراف على الدعاية و الترويج للسلع و الخدمات و نتحمل السائلة القانونية في حالة مخالفة ذلك وفقا للقانون رقم 

 
 :المؤسسة المنظمة للعرض/ بيانات الشرآة 

 
   ----------------------------------------: اسم صاحب الترخيص

 
 / / : ريرقم الترخيص التجا

 
      ----------------------------------------: تــوقيعــــــــــــــــــــه

 
 الخـــــــتــــــــــم
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) 33(الشروط و التعليمات الخاصة بعروض الهداياا و الجوائز المجانية الفورية المنظمة للقرار الوزاري رقم 
  بشأن تنظيم و اإلشراف على الدعاية و الترويج للسلع و الخدمات1995لعام 

:العرض: أوال
 . المصلحة العامةأن يكون العرض ساري للجمهور فقط بحيث ال يكون العرض مضلل و يتنافى مع .1
 .أن ال تزيد فترة العرض عن ثالثة أشهر للعرض الواحد و للوزارة حق استثناء المدة متى ما رأت الحاجة لذلك .2
 .االلتزام بتسليم الهدايا أو الجوائز المجانية الفورية للمشارآين بالعرض وفق الطلب و الترخيص الممنوح للعرض .3
 .أن يتوافق عدد الجوائز المجانية الفورية مع العدد المتوقع بيعه من السلع في المعرض .4
ة في العرض الواحد عن      .5 دد الجوائز المجاني ل ع ى    %) 1(ال تق ربح حت د ت ح أو ق ات امسح و ارب بالنسبة لكويون

ى  200(ض بورق زنة انتهاء فترة الرض على أن يتم طباعة و تغطية آوبونات الجوائز المجانية المخصصة للعر        عل
ات               )  ورقي -جرام وفير آوبون على األقل مغطى بورق األمنيشن أو الورنيش اللماع و تحت إشراف الوزارة آما يجب ت

ك                           نح تل ى أن تم ادي عل غ م ل أي مبل ات مقاب العرض للجمهوربالمحل و المحالت المشارآة و ال يجوز بيع تلك الكوبون
ديم آشف                الكوبونات مع السلعة أو الخدمة أو      بالد فيجب تق  الحرفة المقدمة بالعرض، أما الكوبونات المطبوعة خارج ال

ة                     ا و آلي ا و تغطيته ة طباعته تفصيلي بعددها و مواصفاتها التفصيلية و الجوائز التي تشملها و قيمتها النقدية و بيان آيفي
االطالع و االشر                  وزارة الحق ب د التثبت           خلطها إن آان عشوائيا و في حالة خالف ذلك لل ا بع ا بمعرفته ى خلطه اف عل

اء العرض                       د انته من مطابقتها للكشف المقدم الخاص بها، على أن يقد آشف تفصيلي بعدد و أسماء الفائزين للوزارة بع
د من                        ا و التأآ ا و التحقق منه مباشرة باإلضافة للكوبونات المتبقية التي لم تصرف خالل العرض الطالع الوزارة عليه

 .ز المتبقية بها و إتالفها الحقا وفق لما تراه مناسبا لذلكطباعة الجوائ
ة عن      .6 ة الفوري رى من الجوائزالمجاني ة للجوائز الكب ة الفعلي ار آحد أقصى و يحق  ) 500(أن ال تتجاوز القيم دين

 .للوزارة استثناء قيمة جوائز العروض المجانية حسب ما تراه مناسبا
ى        ( لمخصصة للعرض نقدية أو عينية جديدة و حديثة         أن تكون الهدية أو الجائزة المجانية ا       .7 امين عل منتجة خالل ع

ة                          ) األآثر من بداية العرض    ة و مطابق ة حقيقي ة الفعلي ا المادي ى أن تكون قيمته وب عل ة من العي و غير مستعملة و خالي
 .لقيمة بيعها الفعلي للجمهور بالمحل

 .عملة المحليةأن تكون قيمة الهدايا أو الجوائز المقدمة معادلة بال .8
 .السلعة أو الحرفة أو الخدمة المقدمة المشمولة بالخصم ال يسمح بتقدينها آهدية أو جائزة مجانية أو فورية .9

ذ  .10 ى ألخ ذا المعن وزارة به اب لل دم آت ى أن يق دة، عل رة واح ه لم ه و االعالن عن د العمل ب د العرض بع يجوز تمدي
ائل اإلعالن و ال يسمح بادخال أي إضافة          موافقتها على ذلك و يعلن عن التمديد للجمهور ف         ي حينه بأي وسيلة من وس

ه التوقف عن مواصلة العرض                         ة تتطلب مع جديدة للعرض، و يجوز إغاء العرض للمحل الذي يتعرض ألسباب قهري
 .على أن يعلن عن ذلك للجمهور في حينه

ل أسعار             ال يجوز زيادة أسعار بيع السلع أو الحرف أو الخدمات أثناء فترة العرض             .11  على أن تكون أسعارها هي أق
 .تم التعامل بها مع الجمهور خالل فترة شهر على األقل من بداية العرض

ة للجوائز المرصودة للعرض تخول  .12 ة اإلجمالي ادل القيم د تع ة للتمدي دة قابل ة معتم ة بنكي وزارة طلب آفال يجوز لل
عدم تسليم الجوائز للفائزين خالل الفترة المحددة لذلك        الوزارة التصرف بها متى ما استدعت الضرورة و ذلك في حالة            
 .و ال يحق للمرخص له إلغائها إال بكتاب من الوزارة بهذا المعنى

:اإلعالن: ثانيا
ائل اإلعالن                 .1 يلة من وس اي وس ة ب ة الفوري بيان طريقة المشارآة بالعرض للحصول على الهدايا أو الجوائز المجاني

 .رقم ترخيص العرض) البداية و النهاية(بارز داخل المحل، و تحديد فترة العرض على أن يوضع اإلعالن بمكان 
 .تحديد عدد الهدايا و الجوائز المخصصة للعرض .2
 .ال يحتوي على عبارات مبهمة أو مضللة أو صور مخلة باآلداب العامة أو منافية للدين .3
 .تسري الشروط المذآورة أعاله على اإلعالن في داخل و خارج المحل .4

رآة   ن ش د نح ة–نتعه زام  --------------------------------------------------------------------:  مؤسس االلت
م                انون رق ا للق ة وفق ائلة القانوني ا نتحمل المس ة اإلخالل به لسنة  ) 2(بالشروط و التعليمات المدونة أعاله و في حال

1995. 
 -----------------------:                 المقر بما فيه                                         

 -----------------------:      التـــــوقيـــع     الختم                                          
 ------------------------: التـــاريـــخ                                                          


