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 املح��م          سعادة أم�ن عام غرفة الشرقية                                                      

 و�ر�اتھالسالم عليكم ورحمة هللا 

��ا وا�ون عرضة للمسائلة  باالل��اما�عهد و  اطلعت ع�� الشروط �� هذا الشأن عرض ترو��� علما بان�ي إجراءأرجو إصدار تصر�ح باملوافقة ع�� 

�ي كما يطلب �حيحة ومحررة بمعرف�ي وتحت مسئولالر بأن جميع البيانات املذ�ورة �� قاملعمول بھ �� حالة مخالف��ا وا النظامية حسب النظام

 ا�عهد بان اش�� ا�� رقم وتار�خ العرض ال��و��� �� حال حصو�� عليھ �� أي اعالن يصدر م�ي
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 ...........توقيع:............ال                                                                                                                                                               
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 شروط العروض ال��و�جية

 للغرفة وكذلك ال�و�ون لالعتماد املق��حالعروض ال��و�جية م�حو�ا بن�خة من االعالن  بإجراءطلب التصر�ح  يقدم.١

 للفائز�ن ��ا �� الزمان وال�ان املحددين �� الطلب والهدايا.إرفاق �عهد خطي بتسليم ا�جوائز ٢

 .يجب ان ت�ون السلع او املنتجات املراد ترو�جها ضمن �شاط املنشأة املذ�ورة �� �جلها التجاري ٣

ليد او سالمية او التقااألنظمة واللوائح املعمول ��ا من اململكة العرفة السعودية وإال تخل بمبادئ الشريعة اإل ع يجب ان تتفق العروض ال��و�جية م.٤

 او النظام العام ف��ا اآلدابالعادات او 

 الصالحيةوحديث  لالستخدامصا�ح  املنتج.ان ي�ون ٥

 .عدم وضع �و�ون املسابقة داخل املنتج٦

 *توزيع منتج ومرفق معھ هدية

 املح�� السوق سعر السائد �� السعر املنتج عن  ال يز�دع�� ان  مجانا*شراء منتج وا�حصول ع�� آخر 

 محددةعدد من العبوات او األغطية او النقاط ل�حصول ع�� هدية معروضة  جمع*

 لشراء كمية معينة ل�حصول ع�� هدايا معروفة ومحددة*تحديد مبلغ مع�ن 

 *تحديد شراء كمية معينة ل�حصول ع�� هدايا معروفة ومحددة

 االش�ال التالية  بأحدا�حملة خاصة باألطفال يجب ان ت�ون  ت.إذا �ان٧

 *اجمع عدد من الصور 

 *الصق الصورة �� موقعها املناسب

 *اجمع عدد ا�حروف

 بال�حب إال بحضور ممثل الغرفة التجار�ة القياممع عدم  هل�حب وعدم �غي�� ا.اإلل��ام بموعد ٨

 يوم من تار�خ إعالن النتائج ١٥توزيع جميع ا�جوائز خالل .٩

 وغ��ها واأللوان�عهد �عدم اش��اط شراء أي منتج للمنافسة ع�� هدايا ا�حملة �الكراسات  تقديم*يجب 

 ل�جوائز استالمهم.إفادة الغرفة بكشف يو�ح اسماء الفائز�ن وما يثبت ١٠

 .دفع الرسوم املقررة١١
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