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 عرضطلب ترخيص الجراء 
خصم)  دليل- آتيب- بطاقة-آوبون(توزيع 

 لمحل أو شرآة تجارية             
 
 
 

 وآيل وزارة التجارة والصناعة/ السيد 
 تحية طيبة وبعد ،،،

        
 ــــــــــــــ خصماء عرض توزيع ـــــــــ يرجى التكرم بالموافقة على اصدار ترخيص الجر      

 :المتوفرة لدينا فى ) الحرفة/ الخدمة / السلع (على اسعار 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مؤسسة / شرآة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: العـنـــــــــــوان 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: طريقة العرض 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المخصصة للعرض ) الحرفة/ الخدمة / السلعة (نوع 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المـقـــــام فـى 
 

 /    / الى    /    /              من    : ترة ـــــــــخالل الفـــ
 

 )ك.د: (                       او القيمة المادية للخصم : (                 %)  للخصم (%)النسبة 
 

بتنظيم البيع باالسعار ) 83/96(لتزام بجميع احكام القرار الوزارى رقم نتعهد امام الوزارة اال    
المخفضة و الشروط و التعليمات المنظمة له ونتحمل آافة المسائلة القانونية المترتبة على مخالفة 

 .ما جاء فى ذلك
 

 وتفضلوه بقبول خالص التحية،،،
 

 
 :   /   /                             تاريخ الطلب ــــــــــــــــــــــــــــــ     :صاحب الترخيــص 

 
 ـــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                  تلـفـــــــــون :الترخيص التجارى 

 
 :            الخـتــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــ                        :الـتـوقيــــــــــــــــع 

 
 
 
 
 
 
 



) 83/96(الشروط والتعليمات المنظمة للقرار الوزارى رقم  
عروض توزيع بشأن تنظيم البيع باالسعار المخفضة الخاصة ب

 الخصم) آتيب/دليل/بطاقة/آوبون(

 
 
 

 :شروط وتعليمات العرض: أوال
 .أن ال يكون العرض مخل باالداب العامة أو منافيا للدين أو يتعارض مع المصلحة العامة  .1
 .أن يكون العرض مخصص للجمهور وسارى داخل دولة الكويت  .2
اء السلع أو الخدمات أو الحرف و  بشروغير مشروط  مجاناالخصم )  بطاقة–آوبون (أن يمنح  .3

المؤسسة و /يستثنى من ذلك ، العروض التى تراها الوزارة وفقا للكتاب المقدم من الشرآة
 .الموضح به طريقة العرض

طريقة التعامل بهذا العرض بتقديم آوبون خصم للجمهور من خالل وسائل النشر  أن تكون .4
 على بعض أو آافة االسعار المعلنة بالمحل فقط أو بطاقة خصم)فالير/مجالت/الصحف اليومية(

و وفق طريقة العرض المرخصة واليجوز االعالن عن الخصم على السلع أو الخدمات أو 
 .الحرف بداخل و خارج المحل عدا وسائل النشر

 .وللوزارة حق استثناء ذلك لفترة مماثلة )شهور3(يجب االلتزام بالفترة المحددة للعرض  .5
بطاقة الخصم المقدمة االلتزام بتوفيرالخصم على االسعار المعلنة بالمحل بناء على الكوبون أو  .6

 .من الجمهور على أن يدون سعر البيع المعلن بالمحل ونسبة الخصم بفاتورة البيع
يجوز للوزارة إلغاء العرض بناء على طلب صاحب المحل الذى يتعرض محله لظروف قهرية  .7

العرض على أن يقدم ما يثبت ذلك للوزارة فى حينه ألخذ الموافقة ويتم تستدعى التوقف عن 
 .األعالن الحقا عن ذلك بوسائل النشر 

 .ال يسرى هذا العرض مع العروض االخرى من التخفيضات  .8
يجوز للوزارة إيقاف العرض وإلغائه عن المحل قبل انتهاء الفترة المحددة للعرض إذا ثبت  .9

 .تير البيع و آذلك مخالفة الشروط والتعليمات المدونة أعالهتالعب بالكوبونات أو فوا
ثناء فترة العرض على أن تكون االسعار ال يجوز زيادة أسعار السلع أو الحرف أو الخدمات أ .10

 .هى أقل أسعار تم التعامل بها مع الجمهور خالل فترة شهر على االقل من بداية العرض
 

     :شروط و تعليمات االعالن : ثانيا 
الصحف (يجب بيان طريقة المشارآة بالعرض بأى وسيلة من وسائل االعالن و النشر . 1

 .خيص الممنوح من الوزارةروفق الطلب المقدم والت) فالير/مجالت/اليومية
 .ورقم ترخيص العرض)  نهاية–بداية (يجب تحديد فترة العرض . 2
 .لة باالداب العامة أو منافية للديناليحتوى االعالن على عبارات مبهمة أو مضللة أو صور مخ. 3
 .ال يجوز االعالن عن العرض بداخل وخارج المحل عدا وسائل االعالن و النشر. 4
 

 :الخصم )  دليل– آتيب – بطاقة –آوبون (شروط وتعليمات : ثالثا 
أن تكون البيانات المدونة بالكوبون واضحة وغير مبهمة أو مضللة موضحا بها النسبة المئوية  .1

 .خصم وفق الطلب المقدم وطبع رقم ترخيص العرض على الكوبون وبطاقة الخصملل
 .على آوبون وبطاقة الخصم)  نهاية–بداية (تحديد فترة العرض  .2
أن تكون بطاقة الخصم مدون بها أسم المحل و مدة سريانها و انتهائها ورقم الترخيص الممنوح  .3

 ).نسبة المئوية للخصمومرفق معها آتيب الخصم المحدد به ال(من الوزارة 
يجب االحتفاظ بكوبون الخصم مع النسخة الثانية من فاتورة المحل من بداية العرض و حتى  .4

 .نهايته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااللتزام بالشروط و التعليمات :  مؤسسة –نتعهد نحن شرآة               

 .1995لسنة ) 2(المسائلة القانونية وفقا للقانون رقم أعاله فى حالة االخالل بها نتحمل المدونة 
 

 :    /    /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ :                 المقربما فية 
   :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الختـــم :                 التوقـيــــــع 


