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�سعادة الأمني العـام

�سلمه اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
�آمل من �سعادتكم �إ�صدار ت�صريح باملوافقة على �إجراء هذه امل�سابقة التجارية  ،علم ًا ب�أنني �أطلعت على ماورد من تعليمات و�شروط هذا ال�ش�أن  ،و�أتعهد بااللتزام
بها و�أكون عر�ضة للم�سائلة النظامية املعمول بها يف حال خمالفتها  ،و�أقر ب�أن جميع البيانات املذكورة يف هذا الطلب �صحيحة وحمررة مبعرفتي وحتت م�س�ؤوليتي .

اخلتم

اال�ســم :
ال�صفة :
تاريخ تقدمي الطلب :
التوقيع املعتمد بالغرفة :
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طريقة احل�صول على ت�صريح م�سابقة جتارية :
 .1تعبئة منوذج طلب �إجراء م�سابقة جتارية .
 .2تعبئة منوذج بيان اجلوائز املقدمة .
 .3تقدمي مايثبت ملكية اجلوائز .
 .4تقدمي ق�سيمة امل�سابقة املقرتحة طباعتها على �أن ت�شتمل على :
• �أ�سئلة امل�سابقة وا�سم املت�سابق وعنوانه .
• عدد الإجابات على �أن يكون من �ضمنها الإجابة ال�صحيحة .
• رقم مت�سل�سل يف �أعلى الق�سيمة .
• تاريخ امل�سابقة .
 .5تقدمي الإعالن املقرتح �صدوره يف و�سائل الإعالم قبل التعميد النهائي.
�شروط امل�سابقة التجارية :
 .1الإ�شارة �إىل رقم وتاريخ الت�صريح يف �إعالنات امل�سابقة .
 .2تزويد الغرفة مبايثبت ت�سليم اجلوائز �إىل الفائزين (�إقرار من الفائز با�ستالمه اجلائزة ونوعها � +صورة
من الهوية �أو اجلزء الآخر للق�سيمة) يف مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ �إعالن �أ�سماء الفائزين يف �إحدى
ال�صحف اليومية.
 .3عندما تكون اجلوائز ب�صورة تذاكر �سفر فيجب �أن تكون الرحلة �إىل داخل اململكة .
 .4يجب عدم زيادة الثمن ال�سائد لل�سلعة �أو اخلدمة و�أن تكون ال�سلعة �صاحلة لال�ستعمال و�أن التقل فرتة
ال�صالحية عن ثالثة �أ�شهر .
� .5إخبار الغرفة مبوعد وموقع الفرز قبل يومني من تاريخ الفرز .
 .6اليجوز �أن تت�ضمن �أ�سئلة امل�سابقة مايخل باملبادئ الإ�سالمية �أو التقاليد �أوالعادات �أو �أن يعتمد يف �إجابتها
على التخمني .
 .7تتم عملية الفرز من احلد الأدنى �إىل احلد الأعلى .
ال�شروط التي تكتب يف ق�سيمة امل�سابقة :
 .1اال�شرتاك يف امل�سابقة جمان ًا و دون ا�شرتاط ال�شراء .
 .2الي�شرتط احل�ضور وقت الفرز للح�صول على اجلائزة .
 .3االجابة على �أ�سئلة امل�سابقة وكتابة اال�سم ورقم الهاتف بخط وا�ضح .
 .4كتابة �آخر موعد لقبول ق�سيمة اال�شرتاك بامل�سابقة .
 .5يف حالة تكرار فوز املت�سابق فتعتمد له �أول جائزة ح�صل عليها .
 .6اليجوز ملن �صدر له الت�صريح و�أ�صحاب املعار�ض يف املجمع والوكاالت الإعالنية و�أبنائهم وموظفيهم
الدخول يف امل�سابقة .
�إذا كانت احلملة التجارية �أك�شط واربح في�ضاف عليها ال�شروط التالية :
� .1أن تكون جميع الق�سائم رابحة ويف حال وجود �أحد الق�سائم لي�س بها جائزة يتم �إعطاء �صاحب الق�سيمة
�أعلى جائزة .
� .2أن ال تتجاوز قيمة اجلائزة  300ريال .
� .3إرفاق النموذج املقرتح للق�سيمة التي �سيتم توزيعها ،
� .4أن الت�شمل احلملة على فرز يف نهايتها .
� .5إرفاق �صيغة الإعالن املقرتح للحملة .
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