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�سعادة الأمني العام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
�أود �أحاطتكم برغبتي يف �إجراء تخفي�ضات علىال�سلع املو�ضحة بالقائمة املرفقة للأ�سباب املو�ضحة بعاليه  .برجاء التكرم ب�إ�صدار
ت�صريح باملواققة علم ًا ب�أين �أطلعت على التعليمات ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن واملرفقة بهذه اال�ستمارة و�أقر ب�أن جميع البيانات املذكورة يف
هذه اال�ستمارة �صحيحة مبعرفتي وحتت م�س�ؤوليتي و�أتعهد مبا يلي :
• الإلتزام بجميع التعليمات و�إال �س�أكون عر�ضة للم�ساءلة النظامية ح�سب نظام مكافحة الغ�ش التجاري املعمول بها .
• �أن �أ�شري �إىل رقم وتاريخ الت�صريح يف حالة احل�صول عليه  ،ون�سبة التخفي�ض وبدايته ونهايته يف �إعالن ي�صدر مني بالتخفي�ض
املو�ضح بذلك .
• �أن �أقوم بو�ضع ت�صريح التخفي�ضات على مدخل املعر�ض
• �أن �أقوم بو�ضع بطاقة الت�سعرية على كافة ال�سلع امل�شمولة بالتخفي�ض مو�ضح ًا بها ال�سعر القدمي وال�سعراجلديد بعد التخفي�ض .
• �أن الأ�سعار الأ�صلية للب�ضاعة قبل فرتة التخفي�ضات هي نف�س الأ�سعار التي مت عليها التخفي�ض .

اخلتم

اال�ســم :
ال�صفة :
تاريخ تقدمي الطلب :
التوقيع املعتمد بالغرفة :

ملزيد من املعلومات هاتف www.qcc.org.sa - 3814000 :

تعليمات عامة
 .1يقدم طلب �إجراء التخفي�ضات قبل املوعد املحدد لبدء التخفي�ضات ب�شهر على الأقل .
� .2أن تكون ال�سلع املراد �إجراء التخفي�ض عليها �ضمن ن�شاط املن�ش�أة امل�سجل لدى الغرفة .
 .3يجب �أن اليقل املعدل العام للتخفي�ضات عن . % 15
 .4يجب على �صاحب املحل �أن ي�ضع بطاقات على ال�سلع التي ي�شملها التخفي�ض تبني ب�صورة بارزة ال�سعر قبل
التخفي�ض وبعده .
 .5يجب �أن التقل ن�سبة الب�ضاعة اخلا�صة للتخفي�ض عن  % 50من ب�ضاعة املحل .
طريقة احل�صول على ت�صريح تخفي�ضات
�أ .النوع الأول  :ت�صريح التخفي�ضات املو�سمية :
� .1أن تكون املن�ش�أة منت�سبة لدى الغرفة وجمددة ا�شرتاكها للعام املايل احلايل .
 .2تعبئة النموذج اخلا�ص بطلب �إجراء تخفي�ضات ،موقع بتوقيع معتمد بالغرفة بالإ�ضافة �إىل ختم املن�ش�أة .
 .3تقدمي �صور فواتري املبيعات التي باع بها التاجر يف فرتات خمتلفة قبل التخفي�ضات �إذا زادت الن�سبة عن
 % 30وذلك ك�إثبات ب�أنه باع بهذا ال�سعر قبل التخفي�ض .
 .4تقدمي قائمة ب�أنواع ال�سلع التي ت�سري عليها التخفي�ضات ون�سبة اخل�صم على كل �سلعة .
 .5تقدمي �صورة تراخي�ص املعار�ض .
مالحظة  :اليجوز للتاجر عمل تخفي�ضات مو�سمية �أكرث من مرتني يف ال�سنة على �أن التزيد املدة يف كل مرة عن  45يوم .
ب .النوع الثاين ت�صريح التخفي�ضات الت�صفية النهائية :
• تنطبق عليها نف�س ال�شروط الواردة يف ت�صريح التخفي�ضات املو�سمية  ،ولكن ي�ضاف عليها تعهد برتك
التجارة �أو تغيري نوعها �أو �إحداث جتديدات �شاملة باملحل �أو نقله من مكان لآخر .
مالحظة  :يجوز �إجراء ت�صفيه نهائية مرة واحدة يف ال�سنة على �أن التزيد املدة عن (� )6أ�شهر .
تقدمي بيان بال�سلع املراد تخفي�ضها كالنموذج املدون �أدناه :
م�سل�سل

نوع ال�سلعة

اال�سم التجاري ورقم ال�صنف

ال�سعر قبل التخفي�ض

ال�سعر بعد التخفي�ض

الن�سبة %
%
%
%

مالحظة :
 .1ثالث ن�سخ مطبوعة باللغة العربية .
 .2ترقيم الأ�صناف وال�صفحات ت�سل�سلي ًا .
 .3ختم البيان ب�إ�سم املن�ش�أة .
لال�ستعمال الر�سمي:
ا�سم املوظف املخت�ص
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