
 طلب إجراء مسابقات

 بیانات المنشأة

  صاحب املنشأة اسم       المنشأة اسم

  جوال ممثل املنشأة      التجاري رقم السجل

  االشرتاكرقم 

 

 بیانات المسابقة

  لمسابقة اسم-1

  ھدف المسابقة-2

  

 تاريخ  يف وتنتهي      يوما تبدأ من تاريخ      مدة المسابقة-3

  النتائجتاریخ إعالن -4

  وموقعة                              تاريخ توزيع اجلوائز-5

  طريقة توزيع لقسائم:.-6

  مكان توزيع القسائم:.-7

  أماكن استالم قسائم املسابقة:-8

 قسيمة      عدد قسائم املسابقة:-9

 

 احملرتم                                                                       سعادة أمني عام غرفة الشرقية                                               

 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اله 

وأتعهد  ذا الشأنالالئحة الصادرة يف هبأنني اطلعت على  املسابقة. علماإصدار تصريح باملوافقة على إجراء  أرجو
حالة خمالفتها وأقر بأن جميع البيانات  حسب النظام املعمول به يف بها واكون عرضة للمسائلة النظامية بااللتزام

د بأن اشري إىل  رقم وتاريخ التصريح يف حال  املذكورة يف الطلب صحيحة وحمررة مبعرفتي وحتت مسئولتي كما اتعه
 حصويل عليه يف أي اعالن يصدر مني

  املسؤول اسماخلتم                                                                    تصديق غرفة الشرقية                                         

  الصفة                                                                                                                                                      

  التوقيع                                                                                                                                                                     
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 *طريقة احلصول على تصريح مسابقة جتارية:

 تعبئة منوذج طلب إجراء مسابقة جتارية-1

 وائز املقدمةتعبئة منوذج بيان اجل-2

 يثبت ملكية اجلوائز تقدمي ما-3

 تقدمي قسيمة املسابقة املقرتح طباعتها على  أن تشمل التايل:-4

 وعنوانهاملسابقة واسم املتسابق  أسئلة-أ

 عدد اإلجابات على ا يكون من ضمنها اإلجابة الصحيحة-ب

 أعلى القسيمة رقم متسلسل يف-ج

 يف وسائل اإلعالم قبل التعميد النهائي صدورهتاريخ اإلعالن املقرتح -د

 *شروط املسابقة التجارية:

 املسابقة إعالن اإلشارة اىل رقم وتاريخ  التصريح يف -1

من الهوية أو  ونوعها + صورةللجائزة  باستالمهتسليم اجلوائز إىل الفائزين(إقرار من الفائز  تزويد الغرفة مبا يثبت-2
 اجلزء األخر للقسية يف مدة اقصاها شهر من تاريخ إعالن أسماء الفائزين يف إحدى الصحف اليومية

 عندما تكون اجلوائز بصورة تذاكر سفر فيجب ان تكون الرحلة اىل داخل اململكة-3

وان تكون السلعة صاحلة لالستعمال وان ال تقل فرتة الصالحية عن  عدم زيادة الثمن السائد للسلعة او اخلدمة يجب-4
 ثالثة اشهر

 إخبار الغرفة مبوعد وموقع الفرز قبل يومني من تاريخ الفرز -5

يعتمد يف اجابتها على  يخل مببادئ اإلسالمية او التقاليد او العادات او ان اليجوز ان تتضمن أسئلة املسابقة ما-6
 التخمني

 تتم عملية الفرز على اجلوائز من األدنى إىل األعلى-7

 الشروط التي تكت يف قسيمة املسابقة •
 ودون اشرتاط الشراء جمانااالشرتاك يف املسابقة -1
 اليشرتط احلضور وقت الفرز للحصول على اجلائزة-2
 الهاتف بخط واضحاإلجابة على اسئلة املسابقة وكتابة االسم ورقم -3
 اخر موعد لقبول  قسيمة االشرتاك باملسابقة-4
 حصل عليها جائزةيف حالة تكرار فوز املتسابقة فتعتمد له اول -5
وابنائهم وموظفيهم اليجوز ملن صدر له الرتخيص واصحاب املعارض يف امع والوكاالت االعالنية -6

 الدخول يف املسابقة 
 
 
 
 
 

 Form Namberرقم النموذج  Revision Namberرقم التعديل  Issue Dateتاريخ االصدار 

2018 ,15JAN  10 ینایر SF-MB-11 

 


	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 


