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 عارة عرعرة نداء ألهالي

 نتطعم ونشارك في السحب

يعمل المجلس المحلي عارة عرعرة جاهدا على رفع نسبة التطعيم في عارة عرعرة لكي نتخطى اللون األحمر 

( قسيمة شرائية 25على ) السحب وعليه يعلن عن، طبيعتهاوحتى نتمكن من فتح مدارسنا وإعادة الحياة الى 

شاقل خصيصا لمتلقي الجرعة األولى من أهالي البلدة في إطار حملة التطعيم يوم الثالثاء الموافق  004بقيمة 

 عرعرة. فيمن الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء في قاعة المدرسة الثانوية  23/02/2021

عي جاءت هذه المبادرة دعما يالى تشجيع األهالي لتلقى التطعيمات وإعادة الحياة الى مجراها الطبباإلضافة 

او ما  بهدف الربحللمحالت التجارية المحلية داخل عارة عرعرة في ظل الظروف الراهنة الصعبة وليست 

 .شابه

المبادرة في أي وقت بحسب يحق للمجلس المحلي الغاء المبادرة وإيقاف السحب وتغيير أي شرط من شروط 

 .تغيير او الغاء في صفحة المجلس المحليأي التطورات ووفقا ألحكام هذا االمر متعهدا باإلعالن عن ان 

 واحدة فقط.  لمرة شرائيةالقسيمة الفرصة الفوز في السحب محدودة يعني استحقاق 

 .23/02/2021الحملة ليوم الثالثاء  قسيمة الشراء من حق متلقي التطعيم خصيصا الجرعة األولى المشارك في

 .ي شخص اخرال يقبل تحويل القسيمة أل

يحق لمتلقي التطعيم الفائز في السحب استخدام القسيمة في محل واحد فقط من بين المحالت التجارية المعلن 

 عنها المنضمة الى مجموعة مزودي المجلس المحلي.

ال استعم ليس باإلمكان( 400قسم من المبلغ )قمت باستغالل استعمال القسيمة لمرة واحدة فقط وفي حال 

  القيمة المتبقية.القسيمة الشرائية مرة أخرى من أجل استغالل 

للفائز في السحب حامل القسيمة لمرة واحدة  %5يقع على عاتق صاحب المحل إعطاء تخفيض إضافي بقيمة 

 في نفس الشروة. وعلى المبلغ اإلجمالي فقط أي عند صرف القسيمة الشرائية

 

 شروط المشاركة في السحب:

  متلقي الجرعة األولى فقطومن  18فوق سن ال  وعمره من أهالي البلدةالمشارك ان يكون. 

 أن يسجل تفاصيله بالكامل والتزود بالبطاقة الشخصية.  

 ا)يجب ان يكون واحد الشرائية على المشارك ان يسجل اسم المحل الذي يختاره والمعتمد لصرف القسيمة  

 .فقط، من بين المحالت المعلن عنها المنضمة لمجموعة مزودي المجلس(

 30.04.2021حتى موعد أقصاه لقسيمة الشرائية سارية المفعول ا.  

  على المشارك الفائز في السحب تزويد قسم الحسابات في المجلس المحلي بالفاتورة حتى موعد أقصاه

06.05.2021. 
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 سحب:مواعيد التعليمات و

 المشاركة في السحب فقط لمن استوفى الشروط أعاله. 

 بحضور لجنة المشتريات  04/03/2021حتى موعد أقصاه اجراء السحب  المحلي يقع على عاتق المجلس

 او اللجنة المخولة بذلك من قبل المجلس المحلي.

  مع ذكر الية وموعد تسلم  07/03/2021حتى موعد أقصاه السحب في اإلعالن عن أسماء الفائزين

  .القسائم في صفحة المجلس

  حتى موعد أقصاه بأسماء وتفاصيل الفائزين في السحب الشرائية تزويد المحالت المعتمدة لصرف القسائم

10/03/2021 . 

 

 :ضيحات إضافيةتو

 كفالة البضاعة وجودتها تقع على عاتق صاحب المحل. 

  حترام او االلتزام في حال تبين أي خلل او عدم االشرائية تجميد القسيمة او يحق للمجلس المحلي الغاء

 .بالتعليمات وشروط المبادرة وفقا لألحكام المنصوص عليها قانونيا

  تعبئة االستمارة بمثابة تصريح وتعهد لاللتزام بالتعليمات واستخدام رقم الهاتف او التفاصيل الشخصية

 رسال بالغ الفوز في السحب.صحاب المحالت او إلتحويلها ألبهدف زمة الال

 

 قائمة بأسماء المحالت المشاركة بالنداء والمعتمدة لصرف القسيمة الشرائية:

 معرض رنا لألدوات المنزلية واإلكسسوارات. .1

 معرض لين تحف وهدايا منزلية. .2

 مكتبة نور )العاب تفكير إبداع وفن، أدوات قرطاسية(. .3

 كوليناري ماركت )لحوم، اسماك، معجنات، خضروات وغيرها من المواد الغذائية والتنظيف(. .4

 

 لصرف القسيمة الشرائية أعالهالظاهرة المحالت األربعة بين ختيار محل واحد فقط من يجب إ


