
Consumer Protection Departmentإدارة حماية المستهلك

طلب التنزي�ت

السادة / قسم الرقابة على ا�سعار 
إدارة حماية المستهلك

تحية طيبة وبعد،

يخ: بناء على طلب التنزي�ت المقدم من طرفي �دارة حماية المستهلك (قسم الرقابة على ا�سعار) بتار

وهذا تعهد مني بذلك مع مسؤوليتي في حالة وقوع أي مخالفه بخصوص القرار المذكور أع�ه.

أتعهد أنا:

صاحب ومدير مؤسسة / شركة:                                                                              الكائنة:

سجل تجاري رقم:

يق التخفيضات العامة ل£سعار  1 - أن أنفذ جميـع التعليمـات الـواردة بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 وتعدي�ته بشأن البيع عن طر

(التنزي�ت)

يد على 50%. 2 -  أن ¬ يتضمن ا�ع�ن عن التنزي�ت نسبة الخصم التي تقل عن %20 والتي تز

3 – أن ¬ تقل البضائع التي تشملها التخفيضات عن %80 من المعروض للبيع داخل المحل خ�ل فترة التنزي�ت المرخص بها.

4 – واقر بأنه لم يتم رفع أسعار البيع خ�ل مدة الث�ثة أشر السابقة على تقديم هذا الطلب.

التوقيع المعتمد

- مرفق صورة عن بطاقة قيد المنشأة



Consumer Protection Departmentإدارة حماية المستهلك

معلومات وإرشادات

١- ينظم الحصول على هذه التراخيص القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 وتعدي�ته

٢- فترة التنزي�ت ث�ثة أسابيع فقط غير قابلة للتمديد

٣- يحصل المحل التجاري على فترتين خ�ل السنة يفصل بينهما أربعة أشر

يل كما هو مقرر للسنة المالية للدولة ٤- يتم احتساب السنة اعتبارا من أول ابر

٥- يشترط وجود سجل تجاري للمحل ساري المفعول

٦- تعبئة الطلبات الخاصة بالحصول على ترخيص التنزي�ت (قائمة بالبضائع المعروضة داخل المحل خ�ل فترة التنزي�ت متضمنة أسعار 

    التكلفة ومكان الصنع والسعر قبل التخفيضات ونسبة الخصم والسعر خ�ل فترة التخفيضات، با�ضافة إلى التعهد با¬لتزام 

    بشروط ترخيص التنزي�ت)

يد عن 50 %، وعند ا�ع�ن عن التنزي�ت يجب وضع رقم الترخيص  ٧- عدم ا�ع�ن عن الخصومات التي تقل عن 20 % والتي تز

    والفترة الزمنية المحددة له

٨- رسوم الحصول على الترخيص التنزي�ت 1000 لایر لكل محل (أو فرع) ورسوم التصفيه النهائية 1000 لایر + %1 من قيمة البضائع 

التي تشملها التصفية

٩- يقدم الطلب قبل موعد بداية التنزي�ت بفترة ¬ تقل عن شر

معلومات وإرشادات الحصول على تراخيص التنزي�ت والتصفية النهائية:
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