
 األحكام والشروط 

 

لشركة فارماتريد   التّابع"(  التطبيق)"    https://vaccine.pharmaline.com.lb "( على تطبيق الويبالطلبيخضع تقديم الطلب )" 
"( والموّزع مقّدم الطلب )"   الطلب"( إلى هذه الشروط واألحكام التي تشّكل عقًدا بين الهيئة أو الشخص القانوني الذي يقّدم  الموّزعش.م.ل )" 

 .عالموزو بيعه من قبل   مقّدم الطلبمن قِبل "(  اللقاح)"   Sputnik V"( والتي  ترعى عمليّة شراء لقاحاالتفاقية)" 
 

في لبنان، وفقاً للقوانين  اللقاح( الستيراد وتوزيع MOPHعلى التراخيص الّّلزمة من وزارة الصحة العامة اللبنانية ) الموّزعاستحصل 
المتعلّق بتنظيم االستخدام المستجّد للمنتجات الطبية لمكافحة   2021/ 16/1تاريخ    211واألنظمة المرعيّة اإلجراء، ال سيّما القانون رقم  

 (.COVID-19جائحة كورونا )
 

وأفراد عائّلتهم بشكل   مفيهموظّ /معضائهوتقديمه أل   اللقاحبشراء    ونرغبي   ذينال  المعنويينللبيع للهيئات واألشخاص    اللقاح  الموّزعض  يعر  
 .يحّظر القانون إعادة بيع اللقاح من قبل مقّدم الطلبمجاني. 

 

ً  /36/"( هو السعرللشخص الواحد )"  اللقاحإّن سعر الجرعتين من  أو    نقًدا بالدوالر األميركي مقّدم الطلب للموّزع سّددهي ،دوالراً أميركيا
يحّدده   الى حساب(  2020/ 9/4/ تاريخ  150بمفهوم التعميم األساسي لمصرف لبنان رقم /) ”fresh funds“ موالعبر تحويل مصرفي أل

،  التي يحّددها كل مركز تلقيح على حدة  المصاريف اإلدارية المرتبطة بعمليّة التلقيح في مراكز التلقيح(  1)ال يشمل    السعر. إّن  الموّزع
 المصاريف ( 2و) قتضي الحال تكما  ،تلقيح مركزأو مباشرة إلى   0ل 0م0من خّلل شركة نكست كير لبنان  ش  مقّدم الطلبوالتي يسّددها  

مباشرة     سّدد ت  والتي    ،اللقاحأخذ    بعد  تلقيحال  كزامر  في  ينالفردي  ينمستخدمال  يشع ر بهاالتي قد    اآلثار الجانبية  بمعالجة  المرتبطة  والتكاليف
 .تلقيح مركزإلى 

 

. اللقاحأو حجز العدد المطلوب من جرعات    الطلبعلى قبول    الموّزعبل  ل موافقة أو ضمانة من قِ ال يشكّ  مقّدم الطلبمن    الطلبإّن تقديم  
( كيفيّة تسديد 1لتنظيم )  قّدم الطلببمباإلتصال    الموّزع، يقوم  ممثّل عن  الموّزعوالموافقة عليه من قبل    مقّدم الطلب من    الطلبعند تقديم  

على خطوات تسجيل األشخاص الذين سوف يتلقّون   مقّدم الطلب  ( إطّلع2بشرائها، و)  مقّدم الطلبالتي يرغب    اللقاحجرعات    سعر
  0ل0م0منّصة اإللكترونية لشركة نكست كير لبنان  شال"( وجدولة المواعيد عبر  المستخدم الفردي في مراكز التلقيح المعتمدة )"   اللقاح

 "(. منّصة الجدولة)"  الموّزعأو بشكل آخر يحّدده 
 

وذلك مع األخذ باإلعتبار توقيت وصول   ،لقاحا سعرالذين قاموا بتسديد   الطلبات لمقّدمي اللقاحبحق تنظيم توافر جرعات  الموّزعيحتفظ 
 إلى لبنان والقدرة االستيعابية لمراكز التلقيح.  اللقاحشحنات جرعات 

 

 إقرارات وتعّهدات مقّدم الطلب  -1
 

 :ما يلي م الطلبمقدّ يعلن 
 

وتنفيذ )أواإللتزام بتنفيذ( الموجبات واألعمال المنصوص عليها في    االتفاقيةبالصفة والحق الكاملين لتوقيع هذه    مقّدم الطلبيتمتّع   -أ
 .االتفاقيةهذه 

 

هي صحيحة وكاملة ودقيقة بالكامل    االتفاقيةفي سياق هذه    الطلب  مقّدمأو التي سيقّدمها  /إّن جميع المعلومات المقّدمة من قبل و -ب
 وغير مضلِّلة. 

 

وهو    ،داخل لبنان أو خارجه  اللقاحإعادة بيع    1/2021/ 16تاريخ    211يعي أنّه يحّظر عليه بموجب القانون رقم    مقّدم الطلبإّن   -ج
 . اللقاحيتعّهد بعدم إعادة بيع 

 

عبر البريد اإللكتروني   مستخدم فرديالموقّعة أصوالً من قبل كل    اللقاح  بالموافقات الفردية على  الموّزعبتزويد    مقّدم الطلبيتعّهد   - د
عبر البريد  الموّزع  من قبل    اللقاح  على   الموافقة الفرديةبنموذج عن    مقّدم الطلبفي مركزه. سيتم تزويد    الموّزعأو بتسليمها إلى  

المستخدم الموقّعة أصوالً من قبل    للموافقة الفردية على اللقاح  الموزعأّن استّلم    مقّدم الطلب. يدرك  التطبيقاإللكتروني أوعبر  
 للمستخدم. اللقاح هو شرط مسبق إلعطاء  الفردي

 



الطلبيتعّهد   - ه على    مقّدم  الجدولةبتسجيل  المؤهّ   منّصة  األفراد  لتلقي  فقط  ب  اللقاحلين  المعنيين  االستعمال    ـوغير  "موانع 
 .التطبيقواالحتياطات" المنصوص عليها في 

 

المستخدم من قبله ألي سبب من األسباب في حال عدم حضور    تسديده  الذي تمّ   اللقاح  سعرأنه لن يتّم إعادة  ب  مقّدم الطلب  دركي   -و
 .  اللقاحفي الموعد المحّدد ألخذ  الفردي

 

  لشروط لوفقًا  اللقاحألخذ  ساعة على األقل من الموعد المحّدد  24ي سمح بإلغاء الموعد المحّدد بسبب المرض أوالقوة القاهرة قبل 
 ساعة من الموعد المحّدد.  24إلغاء الموعد قبل أقل من  عتبر اإللغاء بمثابة عدم حضور إذا تمّ . ي  منصة الجدولة ة علىالمحّدد

 

 موانع واحتياطات  -2
 

 اللقاحنصيحة طبّية فيما يتعلّق بالتلقيح أو اآلثار الجانبية له. يرجى الرجوع إلى "موانع إستعمال واحتياطات"    أي   الموزعال يقّدم  
 .التطبيقالمنصوص عليها في 

 

 المسؤولية التنازل عن  -3
 

 .اللقاحواستخدام أوبيع أعواقب ناتجة عن توزيع  غير مسؤول عن أي الموّزععتبر ، ي  16/1/2021تاريخ  211وفقاً للقانون رقم  
 

 مقّدم الطلبئ بموجبه  . ي براللقاحضرر أو إصابة أو آثار طبية أو آثار جانبية ضارة قد تنتج عن    غير مسؤول عن أي   الموّزعإّن  
عين  هم وموظفيهم ووكّلئهم وممثليهم وخلفائهم والمتنازل لهم مجتمائرو/أو الشركات التابعة له وكل من مسؤوليهم ومد  الموّزعويعفي  

الحقوق و تكاليف لتزامات والمطالباإلومنفردين من جميع  السابقة والحالية والمستقبلية من أي نوع كانت، وأي  الدعاوى  ات و/أو 
 اللقاحواستخدام    مقّدم الطلبوشرائه من قبل    اللقاحتعلّق بتوزيع  تونفقات وأضرار وخسائر ومسؤوليات تستند إلى أو تنشأ عن أو  

 . المستخدم الفرديمن قبل 
 

وبالتالي من قبل    الموّزعمن قبل الموّرد إلى    اللقاح( قد يتأّخر وصول  2هو عبارة عن جرعتين، )  اللقاح(  1بأّن )  مقّدم الطلبيقّر  
( إّن أوقات 3)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أحداث القوة القاهرة(،  و)  نتيجة عوامل خارجيةمقّدم الطلب  إلى    الموّزع
بسبب  مقّدم الطلب  غير مسؤول عن أي أضرار أو تكاليف إضافية أو خسائر قد يتكبّدها    الموّزعتبقى عرضة للتغيير. إّن    اللقاحتسليم  
 سعراللقاحالمطالبة بإعادة    مقّدم الطلبل. يمكن  االتفاقيةمخالفة لهذه    ، وال يعتبر هذا التأخير بمثابةاللقاحعن تسليم    الموّزعتأّخر  
التي   اللقاحجرعات    سعر  مقّدم الطلب( أشهر اعتباًرا من تاريخ تسديد  6لمّدة تتخطى الستة )  اللقاحفي حال تأّخر تسليم    سّددهالذي  

 يرغب بشرائها. 
 

 وتوّقف الخدمة التعديالت -4
 

بشكل جوهري سلباً    عالموّز  ر أي تعديل يجريه  أن ال يؤثِّ   على  ،مقّدم الطلب  في أي وقت دون إشعارة  االتفاقي تعديل هذه    للموّزعيجوز  
  االتفاقيةبأّن جميع التعديّلت التي يتّم إدخالها على هذه  مقّدم الطلب  . ويقّر  االتفاقيةالمنصوص عنها في هذه    م الطلبمقّد  على حقوق  

 ، وأّن األحكام المعّدلة تحّل محل األحكام السابقة.التطبيقالمفعول فور نشرها على  سريت الموّزعمن 
 

 مقّدم الطلب ألداء خدمات الصيانة أو للطوارئ على أساس م جدول أو غير م جدول. يوافق    بالتطبيقإلى وقف العمل    الموّزعقد يحتاج  
مسؤولية عن أي   أي  الموّزعقد يتأثّر بالتوقف غير المتوقّع أو غير المخّطط له، ألي سبب، وال يتحّمل    لتطبيقاعلى أّن إستخدام  

 ضرر أو خسارة ناتجة عن هذا التوقّف.
 

 فسخ اإلتفاقية -5
 

، بما في  االتفاقيةبأي من الشروط الواردة في هذه   مقّدم الطلب بأثر فوري أو مؤجل في حال إخّلل االتفاقيةفسخ هذه  للموّزعيحق 
 .2021/ 16/1تاريخ    211بالقوانين المرعية اإلجراء، ال سيّما القانون رقم   مقّدم الطلب  ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عدم امتثال

 
 



 القانون المطبّق  -6
 

عاً ألحكام القوانين اللبنانية، وأّن المحاكم اللبنانية يكون خاض  االتفاقيةبأّن أيّة مسألة أو نزاع ناشئ أو متعلّق بهذه    مقّدم الطلبيصّرح  
 .مختّصة بالنظر في أي نزاع مترتّب عنها

 

 التوقيع اإللكتروني  -7
 

أقّر بموجبه أنني قرأت وفهمت الشروط واألحكام وأنني "   التطبيقعلى أنه بالضغط على مربّع االختيار على    مقّدم الطلبيقّر ويوافق  
 .18/10/2018تاريخ  81إلكترونيًا وفقًا للقانون رقم  االتفاقيةعلى توقيع هذه  مقّدم الطلب"، يوافق أوافق على االلتزام بها كاملة

 

 الموافقة والقبول  -8
 

لتزام بمضمون هذه إلعلى ا  مقّدم الطلبووافق على االلتزام بها. في حال عدم موافقة    االتفاقيةأنّه قرأ مضمون هذه    مقّدم الطلبيقّر  
حصراً في حال موافقة   التطبيقعلى توفير استخدام هذا  الموّزععلى الفور. يوافق  التطبيقإغّلق   مقّدم الطلب، يرجى من االتفاقية

 .االتفاقيةعلى هذه  مقّدم الطلب
 

 غةاللّ  -9
 

غة اإلنكليزية في حال وجود أي اختّلف غة العربية، على أن تعتمد اللّ غة اإلنكليزية، وتّمت ترجمتها إلى اللّ باللّ   االتفاقيةنّظمت هذه  
 ين. بين النصّ 

 


