 تصريح تنزيالت
اسم الخدمة :

تصريح تنزيالت

الوصف (شرح مبسط عن الخدمة):

• تصريح التنزيالت :يهدف هذا التصريح إلى منح املنشآت التجارية سواء الشركات أو
املؤسسات بيع السلعة بسعر أقل من سعر بيعها لغرض الدعاية واإلعالن أو غراض
تجارية أخر خصومات على البضائع املعروضة بنسب مختلفة

هيكلية الخدمة نوعها :
املستفيد من الخدمة:

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة املتعامل ):

الشروط واالحكام :

الرسوم:

ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :
قنوات تقديم الخدمة:
رمزالخدمة:

• فرعي  /اجرائي
• مؤسسة
• طلب تصريح
• عقد االيجار موضح به مساحة املحل او املخطط (مساحة املنشأة بالقدم)
• في حال وجود اعالنات ورقية البد ن تتضمن ملعار حماية املستهلك
• نموذج االعالن الورقي
• تاب موضح به تفاصيل التنزيالت مع النسبتين  /شف االسعار
• حضور صاحب العالقة أو املندوب عن الشر ة أو املؤسسة العتماد الطلب.
• فتح طلب وتقديم ا وراق.
• دفع الرسوم
• ارملفة املستندات إلكترونيا.
• استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني.
• يتعهد صاحب املنشأة أن تكون التنزيالت حقيقية بحيث يتقيد صاحب املنشأة
االقتصادية با سعار الواردة في القوائم والكشوفات املعتمدة من قبل الدائرة.
• ال تقل نسبة الخصم عن  %5من سعر البيع ا صلي على البضائع كافة طوال فترة
التنزيالت.
• توفير شوفات مطبوعة ومرقمة بالتسلسل تتضمن سعر السلعة قبل وبعد الخصم.
• عدم وضع امللصقات االعالنية خارج أو داخل املحل اال بعد الحصول على تصريح
التنزيالت.
• إزالة جميع امللصقات الدعائية واالعالنية واللوحات و طاقات ا سعار بعد انتهاء مدة
التنزيالت.
• تنزيالت ( 2000قدم مربع فأقل من مساحة املنشأة)  2500درهم  +رسوم نموذج
طلب خدمات إدارية  50درهم في حالة التمديد  7أيام  500درهم.
• تنزيالت ( )4000-2001قدم مربع من مساحة املنشأة  3500درهم  +رسوم نموذج
طلب خدمات إدارية  50درهم في حالة التمديد  700درهم.
• تنزيالت ( 6000-4001قدم مربع من مساحة املنشأة)  8000درهم  +رسوم نموذج
طلب خدمات إدارية  50درهم في حالة التمديد  7ايام1600درهم.
• تنزيالت ( 6000قدم مربع فأ ثر من مساحة املنشأة) 13500درهم  +رسوم نموذج
طلب خدمات إدارية  50درهم وفي حالة التمديد  7أيام  2700درهم ( +دعاية
للتنزيالت)  250درهم.
• ال يوجد
• مرا ز تقديم الخدمة
• طلب التصاريح رقم TL21

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

مدة انجاز الخدمة:

•  10دقائق

محدودية الخدمة:

• ال يوجد

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

