
إدارة المنتسبين
إجراء إصدار تصريح المسابقات التجارية

استكمال نموذج إجراء المسابقــة وبرنامجها والتعهد بتقديمهما قبل )30( يوما من تاريخ إقامة المسابقة.. 	
سـجل تجاري وعضوية بالغرفة ساريا المفعول )مع األصل للمطابقة(.. 	
يمكن إجراء مسابقات تجارية مرتين في السنة بحد أعلى )60 يوم( لكل مرة.. 3
يجب أن يكون تاريخ إعالن النتائج بحد أقصى )30 يومًا( من تاريخ انتهاء المسابقة.. 	
تقديم برنامج المسابقة، وطريقة وشـروط االشتراك بها بوضوح تام.. 	
تقديم فواتير شراء الجوائز أو عقد التعاقد مع الطرف اآلخر )المتبرع بتقديم الجوائز( أو تعهد من صاحب المنشأة . 6

إذا كانت الجوائز من نفس أصناف مبيعاته أو ممتلكاته.
تعهد يكتب على المطبوعات الرسمية باإلشارة إلى رقم وتاريخ التصريح عند نشر اإلعالنات.. 	
كوبون المسابقة يجب أن يحتوي على اآلتي:. 	

أسئلة المسابقة مع ترقيمها تسلسليا من األعلى إلي األسفل.	·
طباعة رقم تصريح الغرفة عليها.	·
اإلجابات، ومن ضمنها اإلجابة الصحيحة.	·
تاريخ المسابقة. خانات لكتابة اسم المتسابق رباعيا وعنوانه والهاتف.	·

يكتب على ظهر الكوبون التالي: )في حالة تكرار الفوز فسوف يعتمد للمتسابق الجائزة األولى فقط(.. 	

يجب أال تشترط المسابقة شراء سلعة معينة أو بضائع بمبلغ معين كشرط لالشتراك فيها، ويجب أال يتضمن . 0	
شراء السلع وجود قسيمة المسابقة داخل السلعة المباعة.

)تنويـــه(
الغرفة غير ملزمة باعتماد قسائم المسابقات غير المكتملة لهذه الشروط 

طبقًا لالئحة تنظيم المسابقات التجارية



إدارة المنتسبين
طلب تصريح مسابقـة تجارية

)بيانات الجهة(
االسـم التجاري:  | رقم العضوية:  | اسم المالك: 

سجل تجاري:  تنتهي صالحيته في:   / /  م     العنوان: 
محل رقم:   ص.ب:  المدينة :  هاتف:  جـوال: 

 )بيانات المسابقة(
أسباب المسابقة: 	: | 	: | 3:

/ م / اسم المسابقة :  | مدة المسابقة:   | من:  / /  م إلى:
م / / عدد قسائم المسابقة :  | تسلسل من:   | إلى: | موعد فرز نتائج المسابقة: 

موقع الفرز وتسليم الجوائز:  | 

 )شروط المسابقة(
الحصول على قسيمة المسابقة مجانا دون اشتراط الشراء.. 	
لجنة الفرز يجب أن تكون برئاسة مسؤول الخدمات التجارية بغرفة بمكة المكرمة.. 	
كتابة االسم والعنوان بخط واضح. . 3
آخر موعد لقبول قسيمة االشتراك بالمسابقة في: / /  م . . 	
ال يجوز لمن صدر له الترخيص وأبنائه وزوجه ووالديه وموظفيه االشتراك في المسابقة.. 	
وضع قسيمة االشتراك في المكان المخصص لها أو إرسالها بالبريد على العنوان التالي: . 6
ص. ب:  | المدينة: | الرمز البريدي: . 	
يجب االحتفاظ بالكوبون األصلي للحصول على الجائزة حال الفوز.. 	
يجب تحديد شرط حضور الفائز لعمليات الفرز من عدمه .. 	

)وعلى ذلك جرى التوقيع(
االســـم:  | الصفة: 

التوقيع المعتمد بالغرفة:  | التاريخ: / /  م 



تعهد
أتعهد أنا: 

صاحب شـركة / مؤسســة: 
عنوانها:  | ص.ب:  | هاتف:

بــأن ألتــزم باإلشــارة إلــى رقــم وتاريــخ بدايــة ونهايــة التصريــح الصــادر لــي مــن غرفــة مكــة المكرمــة بإجــراء المســابقات، وكذلــك االشــتراطات 
الواجــب توافرهــا للمســابقة . كمــا ألتــزم بالشــروط التاليــة عنــد إجــراء فــرز المســابقة:

· أن تكون المسابقة واإلعالن عنها وتنظيمها وفقـا للعادات والتقاليد واآلداب والنظام، وأال تـتـضـمـن األسـئـلــة الخاصة بالمسابقة ما 	
يخل بمبادئ الشريعة اإلسالمية، واإلعالن مرة أخرى بعد الفرز بنتائج المسابقة بنفس الوسيلة اإلعالنية للمسابقة. 

· أن تكون جـميع السلع المعروضة سواء في محلي أو في المحالت المشاركة في المسابقة غير ممنوعة أو محرمة أو مخـالفة للعادات 	
والتقاليد والسلوك العام أو منتهية الصالحية أو معيبة.

· تخصيص مكان خاص بالنساء عند إجراء الســحب دون حدوث اختالط  بالرجال.	

· االلتــزام بالوقــت الزمنــي للمســابقة وفـــقا للترخيــص والوقــت الزمنــي لعمليــات ســحب الجوائــز وأن يــتــوقــــف إعــالن الســحب عنــد ســماع 	
اآلذان للصــالة حتــى انتهــاء وقــت الصــالة.

· تأمين العاملين المكلفين بحراسة النساء من كبار السن الالئقين. 	

وهذا تعهد مني بذلك

االســـم:  | الصفة: 

التوقيع المعتمد بالغرفة:  | التاريخ: / /  م 
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