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 بيانات املسابقة

 .................................................................اسم املسابقة......................................................-١

 ..هدف املسابقة.................................................................................................................-٢

....................................................................................................................................... 

 هـ١٤/                     /                                �� هـ وتنت�ي ١٤:(.................)يوما تبدأ من تار�خ            /              /          مدة املسابقة-٣
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 ...............................القسائم:.....................................................................................................................طر�قة توزيع -٦
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 ة:...............................................................قسيمةعدد قسائم املسابق-٩

 املح��م                    سعادة أم�ن عام غرفة الشرقية                                                                                                  

 و�ر�اتھالسالم عليكم ورحمة الھ 

��ا وا�ون عرضة للمسائلة  باالل��اموأ�عهد  ذا الشأنالالئحة الصادرة �� هبأن�ي اطلعت ع��  املسابقة. علماإصدار تصر�ح باملوافقة ع�� إجراء  رجو أ

ل�ي كما ا�عهد حالة مخالف��ا وأقر بأن جميع البيانات املذ�ورة �� الطلب �حيحة ومحررة بمعرف�ي وتحت مسئو  النظامية حسب النظام املعمول بھ ��

 بأن اش�� إ��  رقم وتار�خ التصر�ح �� حال حصو�� عليھ �� أي اعالن يصدر م�ي

 املسؤول:................................. اسم       تصديق غرفة الشرقية                                         ا�ختم                                                             

                                                                                                                                                                   

 الصفة:...........................................
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 *طر�قة ا�حصول ع�� تصر�ح مسابقة تجار�ة:

 �عبئة نموذج طلب إجراء مسابقة تجار�ة-١

 وائز املقدمة�عبئة نموذج بيان ا�ج-٢

 يثبت ملكية ا�جوائز تقديم ما-٣

 تقديم قسيمة املسابقة املق��ح طباع��ا ع��  أن �شمل التا��:-٤

 وعنوانھاملسابقة واسم املتسابق  أسئلة-أ

 ي�ون من ضم��ا اإلجابة ال�حيحة ناإلجابات ع�� اعدد -ب

 أع�� القسيمة رقم متسلسل ��-ج

 �� وسائل اإلعالم قبل التعميد ال��ائي صدورهتار�خ اإلعالن املق��ح -د

 *شروط املسابقة التجار�ة:

 املسابقة إعالن اإلشارة ا�� رقم وتار�خ  التصر�ح �� -١

من الهو�ة أو ا�جزء األخر للقسية �� مدة  ونوعها + صورةل�جائزة  باستالمھز إ�� الفائز�ن(إقرار من الفائز تزو�د الغرفة بما يثبت �سليم ا�جوائ-٢

 اقصاها شهر من تار�خ إعالن أسماء الفائز�ن �� إحدى ال�حف اليومية

 عندما ت�ون ا�جوائز بصورة تذاكر سفر فيجب ان ت�ون الرحلة ا�� داخل اململكة-٣

 وان ت�ون السلعة صا�حة لالستعمال وان ال تقل ف��ة الصالحية عن ثالثة اشهر ثمن السائد للسلعة او ا�خدمةيجب عدم ز�ادة ال-٤

 إخبار الغرفة بموعد وموقع الفرز قبل يوم�ن من تار�خ الفرز  -٥

 او التقاليد او العادات او ان �عتمد �� اجاب��ا ع�� التخم�ن الشريعة اإلسالميةيخل بمبادئ  اليجوز ان تتضمن أسئلة املسابقة ما-٦

 تتم عملية الفرز ع�� ا�جوائز من األد�ى إ�� األع��-٧

 �� قسيمة املسابقة تكتبالشروط ال�ي  •

 ودون اش��اط الشراء مجانااالش��اك �� املسابقة -١

 ال�ش��ط ا�حضور وقت الفرز ل�حصول ع�� ا�جائزة-٢

 اسئلة املسابقة وكتابة االسم ورقم الهاتف بخط وا�حاإلجابة ع�� -٣

 اخر موعد لقبول  قسيمة االش��اك باملسابقة-٤

 حصل عل��ا جائزةفتعتمد لھ اول  املتسابق�� حالة تكرار فوز -٥

 ابقة وابنا��م وموظف��م الدخول �� املساليجوز ملن صدر لھ ال��خيص وا�حاب املعارض �� املجمع والو�االت االعالنية -٦
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