


  V سبوتنيك 
  19-أول لقاح مسجل لفيروس كوفيد 

  تم إثباته بتكنولوجيا ناقالت الفيروس الغدي البشري

  نات المكوّ 
  المادة الفعالة:

)1.0 ±0.5 (x 1011  جزيئات تحتوي على جين البروتينS  من فيروسSARS-CoV-2  

  مواد السواغ:
حمض األسيتيك  هيدرات ملح ثنائي الصوديومثنائي ، كلوريد المغنيسيومسداسي هيدرات ، 80بولي سوربات 

  ، ماء للحقن.٪95، إيثانول اإليثيلي الدياميني

  موانع اإلستعمال
 ؛نات مماثلةنات اللقاح، أو ألي لقاح آخر يحتوي على مكوّ الحساسية المفرطة ألي من مكوّ  .1
 ؛حادة سابقةردود فعل تحسسية  .2
الشفاء من أسابيع  4-2بعد  اللقاح أخذيتم  -األمراض المزمنة تفاقم ، معدية وغير معديةحادة أمراض  .3

 أخذأو االلتهابات المعدية المعوية الحادة، يتم  الخطير غيرالتنفسي . في حال التهاب الجهاز التعافيأو 
 ؛تهاطبيعدرجة حرارة الجسم إلى عودة بعد  اللقاح

 ؛الحمل والرضاعة .4
 عاًما (بسبب نقص البيانات حول سالمة الدواء وفعاليته). 18الذين تقل أعمارهم عن  األشخاص .5

  من اللقاح ةالثاني الجرعة تلقيموانع 
، اضطرابات تشنجية، ارتفاع درجة تأقية، تفاعالت تحسسية شديدةالصدمة ال( التلقيح. مضاعفات شديدة بعد 1

 من اللقاح. ىاألول الجرعة تلقيدرجة مئوية، إلخ) بعد  40 ألكثر منحرارة الجسم 

  اللقاح م ااستخدتوخي الحذر عند 
اضطرابات الغدد الصماء تصيب الكبد والكلى،  مزمنةأمراض  وجودحال يجب استخدام اللقاح بحذر في 

انهيار المعاوضة)، أمراض خطيرة  واضحة في وظائف الغدة الدرقية وداء السكري في مرحلة اضطرابات(
، متالزمة الشريان التاجي مراض الجهاز العصبي المركزيأغيرها من للدم، الصرع و في الجهاز المكّون

  مور.أالتهاب عضلة القلب، التهاب الشغاف، التهاب الت، الحادةمراض الوعائية الدماغية األكذلك الحادة، و

  :األمراض التالية الذين يعانون من المرضى علىخطًرا  اللقاح يشكلبسبب نقص البيانات، قد 
بشكل  أمراض المناعة الذاتية (يمكن أن يؤدي تحفيز الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، يجب توخي الحذر• 

  خاص مع المرضى؛
  ؛خطيرة ومهددة للحياة) أمراضؤدي إلى ي قدي ذاضطراب المناعة الذاتية ال• 
 األورام الخبيثة.• 

  .على حدة حالة كل في المخاطر/الفوائد نسبة تقييم على أخذ اللقاح قرار يستندأن  يجب

 



 
  أثناء الحمل والرضاعة تلقي اللقاح

 .الحاالتهذه مثل أثناء الحمل والرضاعة، حيث لم يتم دراسة فعاليته وسالمته في  يمنع استخدام هذا الدواء

  تعليمات محددة
 تمالمرضى الذين يخضعون للعالج المثبط للمناعة والمرضى الذين لدى مناعية كافية الستجابة الاكون تقد ال 

موعد تثبط وظيفة الجهاز المناعي يُمنع استخدامها قبل  أدوية. لذلك، فإن أي تثبيط عمل الجهاز المناعي لديهم
 ة.يالمناعالقدرة من  نظًرا لخطر الحدّ وذلك وبعده بشهر واحد شهر واحد على األقل ب التلقيح



 

 
 
Components 
Active substance:  
(1.0±0.5) × 1011 particles containing protein S gene of SARS-CoV-2 virus  
 
Excipients:  
polysorbate 80, magnesium chloride hexahydrate, EDTA disodium salt dihydrate, ethanol 95%, water for 
injection. 
 
Contraindications  
1. Hypersensitivity to any component of the vaccine, or a vaccine that has similar components;  
2. Severe allergic reactions in the past;  
3. Acute infectious and non-infectious diseases, flares of chronic diseases - vaccination is to be 
administered 2-4 weeks after recovery or remission. In non-severe ARVI or acute gastrointestinal 
infections, vaccination is administered after the body temperature normalizes;  
4. Pregnancy and breastfeeding;  
5. Individuals under 18 years of age (due to the lack of data on the drug’s safety and efficacy).  
 
Contraindications for Component II administration:  
1. Severe post-vaccination complications (anaphylactic shock, severe generalized allergic reactions, 
convulsive disorders, a body temperature above 40°C, etc.) after Component I of the vaccine has been 
administered.  
 
Use with Caution  
The vaccine should be used with caution in cases of chronic liver and kidney disease, endocrine 
disorders (apparent thyroid function abnormalities and diabetes mellitus in decompensation stage), 
serious diseases of the hematopoietic system, epilepsy and other CNS diseases, acute coronary 
syndrome, and acute cerebrovascular event, myocarditis, endocarditis, pericarditis. 

Due to lack of data, vaccination may be a risk for the following groups of patients:  
 With autoimmune diseases (stimulation of the immune system can lead to an exacerbation of the 

disease, special caution should be exercised with patients;  

 With an autoimmune disorder that tend to lead to severe and life-threatening conditions);  

 With malignant neoplasms.  
 
The decision to vaccinate should be based on the assessment of the benefit/risk ratio in each specific 
situation.  
 
 
Using during pregnancy and breastfeeding  
The drug is contraindicated during pregnancy and breastfeeding, since its efficacy and safety in these 
conditions have not been studied. 

 
Specific Instructions  
Patients undergoing immunosuppressive therapy and immunosuppressed patients may not develop a 
sufficient immune response. Therefore, any drugs that suppress the immune system’s function are 
contraindicated at least within 1 month before and after vaccination due to the risk of immunogenicity 
reduction. 



 األحكام والشروط

 

"( الطلب  تقديم  الويب الطلبيخضع  تطبيق  على   )" https://vaccine.pharmaline.com.lb   

)"  التّابع "(  التطبيق)" فارماتريد ش.م.ل  إلى  الموّزع لشركة  بين  هذه  "(  التي تشّكل عقًدا  الشروط واألحكام 

الطلب )" يقّدم  القانوني الذي  ة  رعى عمليّ تي   والت"(  االتفاقية ( والموّزع )""مقّدم الطلبالهيئة أو الشخص 

 . الموّزعو بيعه من قبل  مقّدم الطلببل من ق  "( اللقاح)"   Sputnik Vشراء لقاح

 

( الستيراد وتوزيع  MOPHعلى التراخيص الّّلزمة من وزارة الصحة العامة اللبنانية )   الموّزع استحصل  

ً   اللقاح   2021/ 1/ 16تاريخ    211القانون رقم  األنظمة المرعيّة اإلجراء، ال سيّما  لقوانين و لفي لبنان، وفقا

 (. COVID-19المتعلّق بتنظيم االستخدام المستجّد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا )

 

بشراء    اللقاح  الموّزعيعرض   ترغب  التي  القانونية  األشخاص  أو  للهيئات  وتقديمه    اللقاحللبيع 

 . يحّظر القانون إعادة بيع اللقاح من قبل مقّدم الطلبلـأعضائها/موظفيها وأفراد عائّلتهم بشكل مجاني. 

 

ً أمي  اً دوالر  /38/ "( هو   السعر للشخص الواحد )"  اللقاحإّن سعر الجرعتين من     مقّدم الطلب للموّزع يدفعه    ركيا

شمل المصاريف اإلدارية المرتبطة بعملية التلقيح في مراكز التلقيح  ال ي  السعر نقًدا بالدوالر األميركي. إّن  

 مباشرة إلى مركز التلقيح.  مقّدم الطلبوالمحّددة من قبل كل مركز على حدى ويدفعها 

 

أو حجز العدد    الطلبعلى قبول    الموّزع ال يشكل موافقة أو ضمانة من قبل    مقّدم الطلبمن    الطلبإّن تقديم  

، يقوم  ممثّل  الموّزعوالموافقة عليه من قبل    مقّدم الطلبمن    الطلبعند تقديم    .اللقاحالمطلوب من جرعات  

 مقّدم الطلب رغب  يالتي    اللقاح جرعات    سعر ة تسديد  ( كيفيّ 1لتنظيم )  بمقّدم الطلبباإلتصال    عالموزّ عن  

في مراكز    اللقاحل األشخاص الذين سوف يتلقّون  على خطوات تسجي  مقّدم الطلب  إطّلع(  2شرائها، و ) ب

  دها يحدّ التي سوف  الخاصة  "( وجدولة المواعيد عبر منّصة اإللكترونية  المستخدم الفرديالتلقيح المعتمدة )"

 "(.  منّصة الجدولة )"  الموّزع

 

مع  وذلك    ،قاحللا  سعرالذين قاموا بتسديد    الطلبات  ميلمقدّ   اللقاحبحق تنظيم توافر جرعات    الموّزعيحتفظ  

 إلى لبنان والقدرة االستيعابية لمراكز التلقيح.   اللقاحتوقيت وصول شحنات جرعات  األخذ باإلعتبار 

 

 

 



 إقرارات وتعّهدات مقّدم الطلب .1

 

 :ما يلي  مقدم الطلبيعلن 

 

وتنفيذ )أواإللتزام بتنفيذ( الموجبات واألعمال    االتفاقية لتوقيع هذه    ينحق الكاملصفة والبال  مقّدم الطلبأ( يتمتّع  

 . االتفاقية في هذه المنصوص عليها 

 

هي صحيحة    االتفاقية في سياق هذه    الطلب  مقّدم مة من قبل وأو التي سيقّدمها  ب( إّن جميع المعلومات المقدّ 

 لة. وغير مضلّ   بالكامل وكاملة ودقيقة  

 

داخل    اللقاح إعادة بيع    2021/ 1/ 16تاريخ    211يعي أنّه يحّظر عليه بموجب القانون رقم    الطلبمقّدم  ج( إّن  

 . اللقاحوهو يتعّهد بعدم إعادة بيع  ، لبنان أو خارجه

 

مستخدم  الموقّعة أصوالً من قبل كل    اللقاح   بالموافقات الفردية على  الموّزع بتزويد    مقّدم الطلبد( يتعّهد  

الموافقة  نموذج عن  ب  مقّدم الطلبفي مركزه. سيتم تزويد    الموّزع تسليمها إلى  بلكتروني أو  عبر البريد اإل  فردي

أّن استّلم    مقّدم الطلب. يدرك  التطبيقعبر البريد اإللكتروني أوعبر  الموّزع  من قبل    اللقاح  على   الفردية 

هو شرط مسبق إلعطاء    المستخدم الفردي الموقّعة أصوالً من قبل    للموافقة  الفردية على اللقاح  الموزع

 . للمستخدم اللقاح

 

يتعهّ  الطلبد  هـ(  الجدولةعلى  بتسجيل    مقّدم  األفراد   منّصة  المعنيين   اللقاحلتلقي  المؤهلين    فقط  ب    وغير 

 .التطبيق "موانع االستعمال واالحتياطات" المنصوص عليها في 

 

الذي تم دفعه من قبله ألي سبب من األسباب في حال    اللقاح  سعر يعي أنه لن يتّم  إعادة    مقّدم الطلبو( إّن  

 .   اللقاحفي الموعد المحّدد ألخذ   المستخدم الفرديعدم حضور 

د وفقًا  ساعة على األقل من الموعد المحدّ   24أوالقوة القاهرة قبل  يُسمح بإلغاء الموعد المحّدد بسبب المرض  

ساعة من الموعد    24. يعتبر اإللغاء بمثابة عدم حضور إذا تم إلغاء الموعد قبل أقل من  منصة الجدولة لشروط  

 د.المحدّ 

 

 

 



 موانع واحتياطات  .2

 

موانع إستعمال  "ق بالتلقيح أو اآلثار الجانبية له. يرجى الرجوع إلى  ية فيما يتعلّ أية نصيحة طبّ   الموزع م  ال يقدّ 

 . التطبيقالمنصوص عليها في  اللقاح "واحتياطات 

 

 التنازل عن المسؤولية   .3

 

 ً غير مسؤول عن أية عواقب ناتجة عن توزيع    ع الموزّ ، يعتبر  1/2021/ 16تاريخ    211للقانون رقم    وفقا

 .اللقاحوبيع واستخدام 

 

يُبّرئ  .  اللقاحغير مسؤول عن أي ضرر أو إصابة أو آثار طبية أو آثار جانبية ضارة قد تنتج عن    ع الموزّ   إنّ 

وكّلئهم  و/أو الشركات التابعة له وكل من مسؤوليهم ومديريهم وموظفيهم و   عالموزّ عفي  يو   مقّدم الطلببموجبه  

وممثليهم وخلفائهم والمتنازل لهم مجتمعين ومنفردين من جميع الحقوق وااللتزامات والمطالبات و/أو الدعاوى  

السابقة والحالية والمستقبلية من أي نوع كانت، وأي تكاليف ونفقات وأضرار وخسائر ومسؤوليات تستند إلى  

يتعلّ  المستخدم  من قبل    اللقاحواستخدام    مقّدم الطلبمن قبل  ه  ئوشرا   اللقاحق بتوزيع  أو تنشأ عن أو فيما 

 .الفردي

 

د إلى  من قبل المورّ   اللقاحر وصول  قد يتأخّ (  2، ) نجرعتي عبارة عن  هو    اللقاح(  1)  أنّ ب   مقّدم الطلبقّر  ي

المثال ال  بما في ذلك على سبيل  )  عوامل خارجية  نتيجة  مقّدم الطلب  إلى    ع الموزّ وبالتالي من قبل    عالموزّ 

  مسؤول غير    ع الموزّ   إنّ عرضة للتغيير.  تبقى    اللقاحتسليم  أوقات  إّن  (  3و)    ،(الحصر أحداث القوة القاهرة 

،  اللقاحتسليم  عن    ع الموزّ ر  بسبب تأخّ مقّدم الطلب  دها  تكبّ ي قد  عن أي أضرار أو تكاليف إضافية أو خسائر  

ه  الذي دفع  اللقاحسعر  بإعادةالمطالبة    مقّدم الطلبل. يمكن  االتفاقية لهذه  مخالفة  وال يعتبر هذا التأخير بمثابة  

جرعات    سعر  مقّدم الطلبتسديد  ( أشهر اعتباًرا من تاريخ  6ستة ) لمّدة تتخطى ال  اللقاحر تسليم  في حال تأخّ 

 شرائها. برغب التي ي اللقاح

 

 ف الخدمة التعديالت وتوقّ  .4
 

جميع التعديّلت    أنّ بمقّدم الطلب  قّر  يو   . مقّدم الطلب  إشعارفي أي وقت دون    االتفاقية تعديل هذه    عللموزّ جوز  ي

األحكام    وأنّ   ، التطبيقسارية المفعول فور نشرها على  هي    موّزع المن    االتفاقية على هذه  تّم إدخالها  ي التي  

 . األحكام السابقة محل  تحلّ المعّدلة 

جدول أو غير  لطوارئ على أساس مُ لألداء خدمات الصيانة أو    بالتطبيق   إلى وقف العمل  عالموزّ قد يحتاج  

، ألي  ط لهع أو غير المخطّ ر بالتوقف غير المتوقّ قد يتأثّ  لتطبيق ا إستخدام  على أنّ   مقّدم الطلبوافق ي جدول. مُ 

 . فالتوقّ مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناتجة عن هذا ة أي  عالموزّ ل ال يتحمّ و ، سبب 



 اإلتفاقية فسخ  .5

 

  واردة الشروط الأي من  ب  مقّدم الطلب  في حال إخّللبأثر فوري أو مؤجل    االتفاقية هذه  فسخ    علموزّ ليحق  

  ،المرعية اإلجراءلقوانين  با   مقّدم الطلب  متثال لى سبيل المثال ال الحصر، عدم ا، بما في ذلك عاالتفاقيةفي هذه  

 .16/1/2021 تاريخ  211القانون رقم  ال سيّما 

 

 المطبّق  القانون  .6

 

  ، ألحكام القوانين اللبنانيةيكون خاضعاً    االتفاقيةأيّة مسألة أو نزاع ناشئ أو متعلّق بهذه    أنّ ب  مقّدم الطلبصّرح  ي

 .اوأّن المحاكم اللبنانية مختّصة بالنظر في أي نزاع مترتّب عنه

 

 التوقيع اإللكتروني  .7

 

  أنني قرأت وفهمت  هبموجب  أقرّ "  التطبيق علىع االختيار  مربّ  علىبالضغط  على أنه   مقّدم الطلبوافق ي و  قرّ ي

إلكترونيًا    االتفاقية على توقيع هذه    الطلبمقّدم  وافق  ي  ،"بها كاملة االلتزام    الشروط واألحكام وأنني أوافق على 

 .10/2018/ 18  تاريخ 81وفقًا للقانون رقم  

 

 الموافقة والقبول  .8

 

  مقّدم الطلب  ة في حال عدم موافقعلى االلتزام بها.  ووافق    االتفاقية هذه  مضمون    بأنّه قرأ  مقّدم الطلبيقّر  

على    الموّزعيوافق على الفور.   التطبيق إغّلق الطلبمقّدم من  يرجى  ، االتفاقيةهذه    بمضمون على االلتزام 

 . االتفاقية على هذه  مقّدم الطلبة في حال موافقحصراً   التطبيقتوفير استخدام هذا 

 

 اللغة .9

 

في  ن تعتمد اللغة اإلنكليزية أ على  ، إلى اللغة العربية ا باللغة اإلنكليزية، وتّمت ترجمته االتفاقية مت هذه ظّ ن

 . حال وجود أي اختّلف بين النصين



TERMS and CONDITIONS 

 

The submission of an application form (the “Application Form”) on the web application 

https://vaccine.pharmaline.com.lb (the “Application”) organized by Pharmatrade Sal (the 

“Distributor”) is subject to the following Terms and Conditions which constitute a contract 

between the legal body or entity submitting the Application (the “Applicant” or “You”) and the 

Distributor (the “Agreement”) governing the purchase by the Applicant and the sale by the 

Distributor of the Sputnik V vaccine (the “Vaccine”). 

 

The Distributor has obtained the necessary authorizations from the Lebanese Ministry of Public 

Health (MOPH) to import and distribute the Vaccine in Lebanon, in compliance with the applicable 

laws and regulations namely Law no. 211 of 16/01/2021 on Regulating the Emerging Use of 

Medical Products to Combat the COVID-19 Pandemic.  

 

The Distributor is offering the Vaccine for sale to legal bodies or entities interested in purchasing 

the Vaccine and offering it to its employees/members and members of their families on a “free of 

charge” basis. The resale of the Vaccine by the Applicant is prohibited by law. 

 

The price per person for two doses of the Vaccine (the “Price”) is US$/38/ payable by the 

Applicant to the Distributor in cash in USD. The Price excludes the administration costs 

associated with the vaccination process at the vaccination centers, which is determined by each 

vaccination center and payable by the Applicant directly to the vaccination center.  

 

The submission of the Application Form does not imply or guarantee the approval of the 

Application Form by the Distributor, or the reservation of the requested number of Vaccine doses. 

Once the Application Form is submitted by You and approved by the Distributor, a representative 

of the Distributor will contact You to organize (i) the payment of the Price of the Vaccine doses 

You wish to purchase, and (ii) the steps for the registration of the end-user individuals who will be 

receiving the Vaccine at the vaccination centers (the “Individual End-User”) and the scheduling 

of their appointments on the separate electronic platform to be designated by the Distributor in 

due course (the “Scheduling Platform”).  

 

The Distributor reserves the right to organize the availability of the Vaccine doses among the 

Applicants who have settled the corresponding Price of the Vaccine in a manner which depends 

on and factors for the timing of the arrival of the shipments of the Vaccine doses to Lebanon and 

the respective capacity of the vaccination centers. 

 

 



1. APPLICANT REPRESENTATIONS AND UNDERTAKINGS 

 

The Applicant hereby declares the following: 

 

a) The Applicant has full power and authority to enter into and perform this Agreement and to 

carry out (or otherwise to cause the carrying out of) the acts and obligations contemplated 

hereunder. 

 

b) All information provided and/or to be provided by the Applicant in connection with this 

Agreement is true, complete and accurate in all material respects and not misleading. 

 

c) The Applicant understands that it is prohibited under Law no. 211 of 16/01/2021 from re-

selling the Vaccine within or outside Lebanon, and undertakes not to resell the Vaccine. 

 

d) The Applicant undertakes to provide the Distributor (or otherwise to cause the provision of), 

by way of scanned documents sent by email to the Distributor or hard copies delivered to the 

Distributor’s offices, with the Individual Vaccine Consent Forms duly signed by each Individual 

End-User. The template of the Individual Vaccine Consent Form will be provided by the 

Distributor to the Applicant by email or made available on the Application. The Applicant 

understands that the receipt by the Distributor of the duly signed Individual Vaccine Consent 

Form by the Individual End-User is a pre-condition for the administration of the Vaccine to 

such individual. 

 

e) The Applicant undertakes to only register on the Scheduling Platform those individuals who 

are eligible to receive the Vaccine and for whom the Vaccine is not contraindicated as per the 

Contraindications and Precautions set out on the Application.  

 

f) The Applicant understands that if an Individual End-User is a no-show at the scheduled 

appointment for the administration of the Vaccine, the Price paid by the Applicant for the 

Vaccine of such Individual End-User will not be refunded for any reason whatsoever. 

Cancellation of a scheduled appointment for illness or Force Majeure events is permitted at 

least 24 hours before the appointed time as per the conditions of the Scheduling Platform. A 

cancellation will be considered a no-show when the appointment is cancelled less than 24 

hours before the appointed time. 

 

 

 



2. CONTRAINDICATIONS AND PRECAUTIONS  

 

The Distributor does not give any medical advice regarding vaccinations or side effects. Please 

refer to the Contraindications and Precautions of the Vaccine set out on the Application. 

 

3. RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY 

 

In accordance with Law no. 211 of 16/01/2021, the Distributor is not liable for any consequences 

resulting, inter alia, from the distribution, sale and use of the Vaccine.  

 

The Distributor is not liable for any damage, injury, medical effects, or adverse effects caused by 

the Vaccine. You hereby irrevocably discharge and release the Distributor and/or its affiliates and 

each of their officers, directors, managers, officials, employees, agents, representatives and their 

successors and assigns jointly and severally, from all past, present and future rights, obligations, 

claims and/or suits of any nature whatsoever, and any costs, expenses, damages, losses, and 

liabilities, which are based upon or arise out of or in connection with the distribution of and Your 

purchase of the Vaccine, and the use of the Vaccine by any Individual End-User. 

  

You acknowledge and understand that (i) the Vaccine is a two-part vaccine series, (ii) the delivery 

of the Vaccine by the supplier to the Distributor, and consequently by the Distributor to You, may 

be delayed by external factors (including but not limited to Force Majeure events), and (iii) the 

delivery dates of the Vaccine are the Distributor’s best estimates only and remain subject to 

change. The Distributor shall not be held liable for any damages, additional costs or losses 

incurred by You due to the Distributor’s delay in making the Vaccine available to You, and such 

delay shall not be deemed as breach of this Agreement. You may claim repayment of the Price 

paid by You in the event the availability of the Vaccine to You is delayed beyond six (6) months 

as of the date of payment by You of the Price of the Vaccine doses You wish to purchase. 

 

4. MODIFICATIONS AND SERVICE INTERRUPTIONS 

 

The Distributor may at any time without notice to You, modify this Agreement. You agree that all 

modifications to this Agreement by the Distributor shall be in full force and effect immediately upon 

posting on the Application and that the modified provisions will replace the prior versions. 

 

The Distributor may need to interrupt access to the Application to perform maintenance or 

emergency services on a scheduled or unscheduled basis. You agree that Your access to the 

Application may be affected by unanticipated or unscheduled downtime, for any reason, but that 

the Distributor shall have no liability for any damage or loss caused as a result of such downtime. 



 

5. TERMINATION 

 

The Distributor reserves the right to terminate this Agreement with immediate or deferred effect 

at its discretion if You violate any of the terms outlined herein, including, but not limited to, failing 

to comply with applicable laws, namely Law no. 211 of 16/01/2021. 

 

6. GOVERNING LAW 

 

You agree that the laws of Lebanon shall govern any matter or dispute relating to or arising out 

of this Agreement, and agree to submit to the jurisdiction of the Lebanese courts. 

 

7. ELECTRONIC SIGNATURE 

 

You acknowledge and agree that by clicking on the checkbox "I hereby declare that I have read, 

understood and agree to be bound by the Terms and Conditions” on the Application, You 

agree to signing this Agreement electronically in accordance with Law no. 81 dated 18/10/2018. 

 

8. ASSENT & ACCEPTANCE 

 

You have read and reviewed this Agreement and You agree to be bound by it. If You do not agree 

to be bound by this Agreement, please leave the Application immediately. The Distributor only 

agrees to provide use of this Application to You if You assent to this Agreement. 

 

9. LANGUAGE 

 

This Agreement has been drafted in English and translated to Arabic. In the event of conflict 

between the two versions, the English version shall prevail. 



 
 Sputnik Vلقاح  سجیل لتلقيت ســـتمارةإ

 
وتسدید  رغب تلقي اللقاحیصورة عن الھویة او اخراج قید لكل من مع   ةمقر النقاب إلى وإعادتھاستمارة تعبئة اإل یطلب

 .نقداً  المبلغ المطلوب
 

 
 متدرج:         مارس: مغیر  :ممارس       ....................................: / التدرجنتسابالرقم ا

 .......................................................................................................................................... :االسم باللغة العربیة

........................................................................................................................            Name:  

 
 الئحة بأسماء االشخاص الراغبین بتلقي اللقاح:

 

 صلة القرابة او المعرفة تاریخ المیالد اسم الثالثي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 ----------------= المبلغ المتوجب  لالسترداد ة$ تدفع نقداً غیر قابل x 38 -------لمطلوبة عدد اللقاحات ا

 

 الكمیة محدودة. یتم تسجیل األفراد على المنصة باألولویة وفقاً لتاریخ ورود طلبات التسجیل الى النقابة.
 

 أقر انني قد قرأت وفھمت محتوى موانع االستعمال والتحذیارت المرفقة. □
 ھمت ووافقت على االلتزام باألحكام والشروط المرفقة.أقر انني قرأت وف □
 قر وأتعھد على مسؤولیتي ان كافة المعلومات صحیحة.أ □
 أقر انني اتلقى اللقاح على عاتقي وعلى مسؤولیتي. □
 

 التوقیع           التاریخ
 

.......................................        ....................................... 
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