Together We Stand - “ ”سوى لنبقprogram benefits low-income working families that fall under
the programs pre-defined criteria, and that don’t benefit from the National Poverty Targeting
Program dedicated to the neediest families.

Conditions to Benefit From ” ” سوى لنبقProgram Card
 The card is granted to the beneficiary families that are
financially affected by the deteriorating economic situation of
the country.
 The card is issued in the name of either the father or the
mother, as the only authorized person to use it.
 The card is valid for one month once received by the
beneficiary.
 The card is only valid to use at “FAHED SUPERMARKET”, the
sole partner of this project, in its two branches: Jounieh and
Zalka only.
 The card does not cover any alcohol or tobacco purchases.
 The beneficiary can spend the full-allocated amount in a
period of one month.
The card will be subject to cancellation if:
o The allocated amount is not spent within a period of one
month from the date of receiving the card.
o The beneficiary handed the card to an unauthorized
beneficiary.
o It turned out that the given information mentioned in the
family application form when applying to the program was
incorrect.

For more information or inquiry, you can contact The World Patriarchal Maronite Foundation for integral
Development on Phone: 01-493830 | E-mail: info@wpf.org.lb

يساهم برنامج "سوى لنبقى" في مساندة األسر ذات الدخل املحدود ،املستوفية لشروط البرنامج املطلوبة ،والتي ال تستفيد
ّ
املخصص لألسر األكثر حاجة .
من البرنامج الوطني

رشوط اإلستفادة من بطاقة برنامج”سوا لنبق“
ّ
مستجدة.
 أن تكون األسر املستفيدة تعاني من مشاكل إقتصادية
 تصدر البطاقة بإسم رب أو ربة األسرة ،الشخص الوحيد ّ
املخول إستعمالها.
 تصلح البطاقة ملدة شهر واحد من تاريخ استالمها.
 ال يمكن االسفادة من البطاقة خارج نطاق الشريك األساس ي
فهد" بفرعيه :الزلقا وجونية.
"سوبرماركت
 ال تصلح البطاقة لشراء الكحول أو التبغ والتنباك.
ّ
املخصص خالل شهر واحد فقط.
 يمكن الشراء بكامل املبلغ

تلغى كل بطاقة في الحاالت التالية:
o

إذا لم يتم صرف املبلغ خالل فترة الشهر من تاريخ اإلستالم.

o

في حال إحالتها أو إعطائها الى مستفيد ثان.
في حال ّ
تم إكتشاف عدم صحة املعلومات املوجودة في األستمارة العائلية.

o

للمزيد من املعلومات أو لإلستفسار يمكنكم التواصل مع املؤسسة البطريركية املارونية العاملية لإلنماء الشامل:
هاتف | ٠١ -٤٩٣٨٣٠ :بريد إلكترونيinfo@wpf.org.lb :

