
 شروط وكيفية ممارسة البيوع

 كيفيات الحصول على الرخصة شروط البيوع نوع البيوع

  

  

  

  

البيع 

 بالتخفيض

: اإلشٓار ػهٗ ٔاخٓت انًحم بٕاسطت ٔسائم يالئًت ححذد

. حٕارٚخ بذاٚت ٔ َٓاٚت انبٛغ بانخخفٛض    -

. لائًت انسهغ انًؼُٛت بانخخفٛض    -

. االسؼار انًطبمت سابما ٔانخخفٛضاث انًًُٕحت    -

. حفصم انسهغ يٕضٕع انبٛغ بانخخفٛض ػهٗ انسهغ االخزٖ*

انحصٕل ػهٗ رخصت يًارست انبٛغ بانخخفٛض انًسهًت يٍ طزف انًذٚزٚت *

 .انٕالئٛت نهخدارة

ٚدب ػهٗ انًخؼايم 

االلخصاد٘   انزاغب فٙ انحصٕل ػهٗ 

انزخصت اٚذاع حصزٚح نذٖ يصانح 

انًذٚزٚت انٕالئٛت نهخدارة انًخخصت 

: الهًٛٛا   يزفما

َسخت يٍ انسدم انخدار٘ أٔ َسخت يٍ -

. بطالت انحزفٙ

لائًت انسهغ يٕضٕع انبٛغ                   -

. بانخخفٛض ٔكًٛاحٓا

لائًت حبٍٛ انخخفٛضاث فٙ االسؼار 

 .انًمزر حطبٛمٓا ٔاألسؼار انًطبمت سابما

. ًٚارص انبٛغ انخزٔٚدٙ فٙ انًحم انذ٘ ًٚارص فّٛ انُشاط انؼاد٘* البيع الترويجي

ٚدب ػهٗ انًخؼايم االلخصادٖ اػالو انشبائٍ ػٍ طزق االشٓار ػهٗ ٔاخٓت *

. انًحم أ ػٍ طزٚك كم انٕسائم االخزٖ انًالئًت بخمُٛاث انخزٔٚح 

. انًسخؼًهت ٔيذة انخزٔٚح ٔ انًشاٚا انًمذيت

: اٚذاع حصزٚح نذٖ يصانح انًذٚزٚت انٕالئٛت نهخدارة انًخخصت الهًٛٛا ٚضى* 

. بذاٚت َٔٓاٚت انبٛغ انخزٔٚدٙ- 

. انخمُٛاث ٔاألسؼار انخزٔٚدٛت انخٙ سٕف ال حطبك- 

 .ْٕٚت انًحضز انمضائٙ انًؼٍٛ ٔػُٕاَّ فٙ حانت حُظٛى ػًهٛاث سحب لزػت- 

ٚدب ػهٗ انًخؼايم 

االلخصاد٘   انزاغب فٙ انحصٕل ػهٗ 

انزخصت اٚذاع رفمت انخصزٚح نذٖ 

يصانح انًذٚزٚت انٕالئٛت نهخدارة 

: انًخخصت الهًٛٛا    انٕثائك انخانٛت 

َسخت يٍ انسدم انخدار٘ أ بطالت 

. انحزفٙ

 .لائًت انسهغ يٕضٕع ػًهٛاث انخزٔٚح

البيع في حالة 

تصفية 

 المخسونات

اػالٌ ػهٗ ٔاخٓت انًحم انخدار٘ ػٍ طزٚك االنصاق ٔبأ٘ ٔسٛهت اخزٖ *

. يالئًت

. بذاٚت َٔٓاٚت انؼًهٛت- 

. انسهغ انًؼُٛت- 

. انخخفٛضاث انًًُٕحت- 

 :ٚزفك انخصزٚح بانٕثائك انخانٛت

َسخت انشطب يٍ انسدم انخدار٘         -

أ غزفت انصُاػت انخمهٛذٚت ٔانحزفٛت فٙ 

. حانت انخٕلف انُٓائٙ

حصزٚح شزفٙ ٚثبج غهك انًحم         -

ٔيذة  

. غهمّ فٙ حانت انخٕلف انًؤلج        -

أٔ  (حغٛٛز)َسخت يٍ انسدم انخدار٘    -



اٚذاع حصزٚح يسبك نذٖ يذٚزٚت انخدارة انًخخصت الهًٛٛا ٚحخٕ٘ ػهٗ بذاٚت 

 .َٔٓاٚت انؼًهٛت

فٙ حانت حغٛٛز (حغٛٛز)بطالت انحزفٙ

. انُشاط

خزد انسهغ انخٙ سخكٌٕ يحم         -

. انخصفٛت ٔأسؼار بٛؼٓا

  

البيع عنذ 

مخازن 

 المعامل

يخاسٌ انًؼايم يٓٛأة خصٛصا ػهٗ يسخٕٖ يمز االَخاج ٔحكٌٕ يُفصهت ػٍ  *

. ٔحذاث االَخاج

اػالٌ بكم انٕسائم انًالئًت ػٍ بذاٚت َٔٓاٚت انؼًهٛت ٔكذا انسهغ انًؼُٛت  *

. ٔانخخفٛضاث   انًًُٕحت

اٚذاع حصزٚح يسبك نذٖ انًذٚزٚت انًخخصت الهًٛٛا ٚحخٕ٘ ػهٗ حارٚخ بذاٚت - 

 .َٔٓاٚت انؼًهٛت

 :ٚزفك انخصزٚح بانٕثائك انخانٛت

َسخت يٍ انسدم انخدار٘ أٔ         -

. انحزفٙ

لائًت ٔكًٛاث انسهغ يٕضٕع انبٛغ         -

. بٓذِ انطزٚمت

 .خذٔل ٚبٍٛ االسؼار انخٙ سٕف حطبك

البيع خارج 

المحالت 

التجارية 

بواسطة فتح 

 الطرود

االػالو بكم انٕسائم انًالئًت ػٍ بذاٚت َٔٓاٚت انبٛغ خارج انًحالث انخدارٚت  *

. بٕاسطت فخح انطزٔد ٔانسهغ انًؼُٛت ٔاألسؼار انًًارست

. (لابهت نهخدذٚذ فٙ انسُت انًذَٛت انٕاحذة)ال حخؼذٖ يذة انبٛغ بٓذِ انطزٚمت شٓزٍٚ *

 .انحصٕل ػهٗ حزخٛص يٍ طزف انٕانٙ -

. طهب انزخصت     -

. َسخت يٍ انسدم انخدار٘ أٔ انحزفٙ    -

َسخت يٍ انبطالت انزيادٚت نهسٛارة     -

انًؼذة نهبٛغ 

. لائًت انسهغ ٔكًٛاحٓا    -

ٕٚدع طهب انزخصت شٓزٍٚ لبم بذاٚت 

 .فخزة انبٛغ

 


