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 إعـــــــــــــالن
 بعنوان البيع بالتخفيض

 أَه تطبُما ألحكاو انًزسىو انىازٌ انًتعايهٍُ االلتصازٍَُ نىالَت تُهٍ انًسَزَت انىالَت نهتجارة بانىازٌ إنً عهى كافت 

، انًحسز نشزوغ وكُفُاث يًارست انبُع بانترفُط، انبُع 2006 َىَُى 18 انًؤرخ فٍ 215-06انتُفُذٌ رلى 

انتزوَجٍ، انبُع فٍ حانت تصفُت انًحشوَاث، انبُع عُس يراسٌ انًعايم وانبُع ذارج انًحالث انتجارَت بىاسطت فتح 

 انًؤرخ فٍ 2987بًىجب انمزار انىالئٍ رلــى ، حسز 2015انبُع بانترفُط بعُىاٌ سُت  أٌ تارَد فتزاث. انطزوز

 : وفك انزسَايت انتانُت2014 زَسًبز 17

 2015 َفرٌ ف25 جاَفٍ  إنً غاَت 15انفخرة انًًخذة يٍ : وٌـــانشجفصم ال   

 2015 أوث 25 جىَهُـــت إنً غاَت 15انفخرة انًًخذة يٍ :                   انفصم انصُفــٍ

 :يارا َجب عهُكى أٌ حعهًىا

 انبُع بانتجشئت انًسبىق أو انًزفك باإلشهار وانذٌ َهسف عٍ غزَك ترفُط فٍ انسعز : انبُع بانخخفُض

انعىٌ  اشتزاها انسهع انًىزعت فٍ انًرشٌ، بصفت سزَعت وال َجىس أٌ َشًم انبُع بانترفُط إال انسهع انتٍ بُع إنً

 .أشهز عهً األلم إبتساءا يٍ تارَد بساَت فتزة انبُع بانترفُط (03)االلتصازٌ يُذ ثالثت 

يًارست انبُع بانخخفُض، أٌ َقىو بئَذاع حصرَح نذي يصانح  عهً انعىٌ االقخصادٌ انراغب فٍ

 :يذَرَت انخجارة يرفقا بانىثائق انخانُت

 َسرت يٍ يسترزج انسجم انتجارٌ أو َسرت يٍ يسترزج سجم انصُاعت انتمهُسَت وانحزف  -1

 .عُس االلتعاء

.  لائًت انسهع يىظىع انبُع بانترفُط وكًُاتها -2

.  لائًت تبٍُ انترفُعاث فٍ األسعار انًمزر تطبُمها وكذا األسعار انًًارست سابما -3

كم إَذاع يهف يطابق َؤدٌ فىرا إنً حسهُى رخصت إنً انعىٌ االقخصادٌ حسًح نه بانشروع فٍ انبُع 

. بانخخفُض خالل انًذة انًحذدة

 :حىجُهاث ضرورَت

  ٌيعٍُ أٌ َعهٍ عٍ غزَك اإلشهار، عهً واجهت يحهه انتجارٌ وبكم انىسائم الَجب عهً كم عىٌ التصاز

انًالئًت األذزي، تىارَد بساَت وَهاَت انبُع بانترفُط وانسهع انًعُُت واألسعار انًطبمت سابما وترفُعاث 

 .األسعار انًًُىحت انتٍ ًَكٍ أٌ تكىٌ ثابتت أو تسرَجُت

 ًَارص األعىاٌ االلتصازَىٌ انبُع بانترفُط فٍ انًحالث انتٍ ًَارسىٌ فُها َشاغهى .

 ٍتعزض انسهع يىظىع انبُع بانترفُط بصفت يُفصهت عٍ انسهع األذزي وعهً يزأي انشبائ.           


