
 مجلس عارة عرعرة المحلي

 

 המועצה המקומית עארה ערערה

 0773624300טלפון:  077  -3624300تلفون : 

 04 – 635259פקס :  04 – 6352595فاكس : 

 30026מיקוד :  30026منطقة : 
 

 صحاب المحالتنداء أل

 مجموعة مزودي المجلس المحليإلى لالنضمام 

 23/02/2021في إطار الحملة لرفع نسبة التطعيم المقررة ليوم 

 

 والتوقيع المحلي المجلس مزودي مجموعة إلى لالنضمام عرعرة عارة في التجارية المصالح أصحاب دعوة

 في المحلية المصالح دعم بهدف(  المحلي المجلس قبل من المهداة القسيمة الشرائية صرف) تعاقد اتفاقية على

 .خاص بشكل الكورونا ضد التطعيم خذأل المواطنين وتشجيع عام بشكل عرعرة عارة

 

 إطار في البلدة أهالي من األولى الجرعة لمتلقي خصيصا شاقل 400 بقيمة هدية 25 على السحب سيتم بحيث

 المدرسة قاعة في 19:00 – 13:00 الساعة من 23/02/2021 الثالثاء ليوم المقررة القريبة التطعيمات حملة

 .الثانوية

 

 التجاري المحل سمأو هاتفه رقم ،الرباعي اسمه تسجيل عليه السحب في المشارك التطعيم متلقي

 من أكثر في او محل غير في القسيمة الشرائية صرف يجوز ال بانه منوهين حاجته، لشراء المختار/المعتمد

  .واحد محل

 

 .04/03/2021 أقصاه موعد حتى الفائزين أسماء وفرز السحب اجراء المحلي المجلس عاتق على يقع

  .07/03/2021 أقصاه موعد حتى بالسحب الفائزين أسماء عن المجلس صفحة عبر اإلعالن سيتم

 في يمة الشرائيةالقس بصرف الراغبين الفائزين وتفاصيل بأسماء معها المتعاقد المحالت أصحاب تزويد سيتم

 .10/03/2021 يوم أقصاه موعد حتى وذلك محالتهم

 

 : المزودين لمجموعة االنضمام ألجل تعليمات

 

 :التالي الرابط عبر المطلوبة المستندات وارفاق الكترونية استمارة - الطلب تعبئة .1

https://forms.gle/o5k2bQCmeBeWyzyX8 

  يةالجبا لقسم مدين غير .2

  تعاقد اتفاقية على التوقيع .3

 اإلجماليالمبلغ على لحامل قسيمة الشراء لمرة واحدة فقط  % 5بقيمة  عطاء تخفيض إضافيالتعهد بإ .4

 الشروة.لنفس 

 

 :إضافية توضيحات

 

سيمة الق بصرف لها والمسموح المبادرة بهذه المشاركة المحالت عن عالنباإل المحلي المجلس سيهتم .1

 .المحلي المجلس من المقدمة الهدية او الشرائية

بقسيمة الشراء  حب واالحتفاظالس في القسيمة الشرائية حامل فوز من التأكد المحل صاحب عاتق على يقع .2

 .وتسليمها للمجلس المحلي وقت تسديد الحساب

 .المحل صاحب عاتق على البضاعة كفالة .3

 في تقديراتهابحسب  للمبادرة المتقدمة المحالت من أي قصاءإ او المبادرة تجميد المحلي للمجلس يحق .4

 .الحاالتوفقا لألحكام المنصوص عليها قانونيا او في مثل هذه ووقت  أي

 كسائر الموسمية والتخفيضات الجاري للسعر وفقا القسيمة الشرائية صرف المحل صاحب عاتق على يقع .5

 .(أعاله% المذكورة 5 اإلضافي)عدا عن التخفيض  العاديين الزبائن

 

https://forms.gle/o5k2bQCmeBeWyzyX8

