البيع بالتخفيط
دٔسٚا ،حمٕو بعط أياكٍ انبٛع ،باإلشاسة عهٗ الفخاث ٔٔاجٓاث يحالحٓا انخجاسٚت ٔبأحشف ٔاظحت ،عهٗ نفظت
"حخفٛعاث" .كٛف ًٚكٍ انخأكذ أَّ فعال حخفٛط ؟ يا ْ ٙيذة ْزا انخخفٛط؟ يا ْ ٙانًُخٕجاث انخٚ ٙشًهٓا انخخفٛط ؟
ُٚص انمإٌَ سلى  80.13انماظ ٙبخحذٚذ حذابٛش نحًاٚت انًسخٓهك عهٗ يمخعٛاث نحًاٚت انًسخٓهك بشأٌ انخخفٛط.

يجب التمييز ما بين "التخفيضات" والعروض الدعائية
يراد بالبيع بالتخفيط ،انبٛع انًمخشٌ أٔ انًسبٕق بئشٓاس ٔانًعهٍ عُّ باعخباسِ ٓٚذف إنٗ انخصشٚف انسشٚع نهًُخٕجاث
ٔ انسهع انًخضَٔت عٍ غشٚك حخفٛط انسعشٔ .ال ٚخص ْزا انخخفٛط سٕٖ انًخضٌٔ انًخٕفش عُذ بذاٚت االشٓاسًُٚٔ ،ع
انخضٔد خالل عًهٛت انخخفٛط.
أيا العروض الذعائية فخٓذف إنٗ إَعاش انًبٛعاث عٍ غشٚك حخفٛط األسعاس أٔ اعخًاد غشق بٛع خاصت خالل يذة يعُٛت.
ٚجب عهٗ انًٕسد أٌ ٚهخضو بخضٔٚذ انًسخٓهك بجًٛع انًضاٚا انًعهٍ عُٓا ف ٙاالشٓاس ،بًا ف ٙرنك انطهبٛاث انخ ٙحًج ،خالل
انفخشة انذعائٛت .بخالف انخخفٛعاث ،انخٚ ٙظم فٓٛا حجذٚذ انًخضٌٔ يًكُا .عُذ َٓاٚت انعشٔض انذعائٛتٚ ،مٕو انًٕسد
بخطبٛك انسعش أٔ األسعاس انًعًٕل بٓا يٍ لبم.

اإلعالن عه التخفيضات
ال ٚجٕص أٌ ٚخى انبٛع بانخخفٛط إال إرا كاٌ يمخشَا بئعالٌ ٔاظح ٔ يمشٔء نهفظت "حخفٛط".
يمىع أٌ حسخعًم ف ٙكم إشٓاس أٔ شعاس أٔ حسًٛت ششكت أٔ اسى حجاس٘ نفظت "حخفٛط" أٔ يثٛالحٓا ف ٙنغاث أخشٖ أٔ
يشخماحٓا نهذالنت عهٗ أ٘ َشاغ أٔ حسًٛت ششكت أٔ اسى حجاس٘ أٔ شعاس أٔ صفت ال حخعهك بعًهٛت انخخفٛط.

اإلعالن داخل أماكه البيع
ٚجب عهٗ انًٕسد أٌ ٚشٛش ف ٙأياكٍ انبٛع إنٗ يا ٚه:ٙ





انًُخٕج أٔ انسهعت انخٚ ٙشًهٓا انخخفٛط؛
انسعش انجذٚذ انًطبك ٔانسعش انمذٚى يشطب عهّٛ؛
ال ًٚكٍ أٌ ٚخجأص انسعش انمذٚى انز٘ حى انخشطٛب عهٛت انسعش األدَٗ انًعًٕل بّ فعال يٍ نذٌ انًٕسد بانُسبت إنٗ
سهعت أٔ يُخٕج يًاثم بُفس انًؤسست خالل انثالثٕٚ ٍٛيا األخٛشة انخ ٙحسبك بذاٚت انعًم بانخخفٛط.
ٔٚكًٍ نهًٕسد يٍ أجم إعالو انًسخٓهك أٌ ٚبَ ٍٛسب انخخفٛط انًطبمت عهٗ انًُخٕجاث ٔ انسهع انخٚ ٙشًهٓا
انخخفٛط.
يذة انخخفٛط يع ححذٚذ بذاٚخّ َٔٓاٚخّ؛
ٚجب انخًٛٛض ب ٍٛاألشٛاء انخٚ ٙشًهٓا انخخفٛط ٔاألشٛاء انغٛش انًعُٛت بعًهٛت انخخفٛط

االعالن خارج أماكه البيع
ٚجب أٌ ٚب ٍٛاالشٓاس:




حاسٚخ بذاٚت عًهٛت انخخفٛط؛
يذة انعًهٛت؛
غبٛعت انًُخٕجاث أٔ انسهع انخ ٙحشًهٓا عًهٛت انخخفٛط ،إرا كاَج ْزِ األخٛشة ال حٓى جًٛع يُخٕجاث أٔ سهع
انًٕسد.

وصائح:
 ححممٕا يٍ أٌ انخخفٛعاث انًعهٍ عُٓا حشًم فعال حخفٛعا ف ٙاألسعاس ،بًماسَتَفس انًُخٕج بُمػ بٛع أخشٖ.
 حأكذٔا يٍ ٔجٕد انسعش انمذٚى يشطبا عهٔ ّٛانسعش انجذٚذ بانُسبت نألشٛاء انخٙٚشًهٓا انخخفٛط.
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