
يتم تمويل هذا المشــروع من قبل االتحاد األوروبي وتنفيذه من قبل مفوضية األمم المتحدة لشــؤون الالجئين باالشــتراك مع منظمة كونســرن وورلد وايد.
هذا المنشور صادر بمساعدة من االتحاد األوروبي وتقع مسؤولية محتوى هذا المنشور على منظمة كونسرن وورلد وايد وهي ال تعكس بأي شكل من األشكال آراء 

االتحاد األوروبي.

إجت املي!
كيف إجت؟

تحسين مرافق امداد المياه في منطقة البقاع وشمال لبنان                         

حلبا



حلبا باألرقام

362
منزل

٪10
من مجموع السكان

تم شملهم بالدراسة

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بمكتب مؤسسة مياه 
لبنان الشمايل يف حلبا عىل الرقم 095 690-06 أو الخط 

الساخن لكونرسن وارلدوايد عىل الرقم 795 76-126

مقارنة التكلفة
/ لتر بين شبكة حلبا 

ومصادر أخرى

المياه المعبأة في زجاجات 
 155.62 ليرة لبنانية /ليتر

الشبكة
1.46 ليرة لبنانية /ليتر

نقل المياه بالصهاريج
11.2 ليرة لبنانية /ليتر

الشبكة
1.46 ليرة لبنانية /ليتر

 االستحمام
 والغسيل

 تنظيف
 المنزل

 متوسط لترات المياه المستهلكة
على كل استحمام/تنظيف للمنزل  10030

 متوسط التكلفة بالليرة اللبنانية
مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي  7،700690

 متوسط التكلفة بالليرة اللبنانية
مع إمدادات المياه الحالية 26،2002.370



 فوائد
 االشتراك
بالشبكة

تكلفــة أقل	 

توفــر امليــاه والخدمات 	 
العاليــة الجــودة بشــكل 

مســتمر

خفــض / الحــد مــن فقدان 	 
املياه

توزيــع امليــاه بشــكل متســاٍو بني 	 
جميــع املواطنني

حــراً, للراغبني باالشــراك 	 
بالشــبكة ســيتم تغطيــة 

تكاليــف التوصيــات للمنــازل 
بأمــوال املــروع وذلك قبل 

٢٠١٧/١٢/٣١

 مراحل
المشروع

بنــاء ٣4 كيلومــر من 	 
 شبكات

إمــدادات املياه

تركيــب توصيــات  لـــ ١4٦٧ 	 
منزل

تركيــب عــدادات املبــاه لـ ٨٠٠ 	 
منزل

 مشاكل
 المياه

في حلبا
تشري اإلحصاءات اىل ان 

الغالبية العظمى من مواطين 
حلبا تعاين من مشاكل تأمني 

املياه لألسباب التالية:

تلوث املياه	 

البنيــة التحتيــة القديمة	 

التوزيــع غر املتكافىء	 

توقف الخدمة	 

 بسبب املشاكل املذكورة
أعاله:

يعتمــد املواطنــون عىل املياه 	 
املعبــأة يف زجاجــات للرب

يدفع املواطنون رســوم أعىل 	 
عــىل الكهرباء بســبب اإلعتماد 

عىل اآلبار الخاصة/املشــركة 
والتجارية

 يعتمــد املواطنون عىل	 
نقــل املياه بالصهاريج 

لاســتخدام املنزيل



خريطة حلبا

إشترك ووّفر 

إن تكلفــة نقــل امليــاه بالصهاريج، واآلبار الخاصة، 
وامليــاه املعبــأة يف زجاجات هي أضعاف أضعاف 

الكلفةمن خدمة الشــبكة العامة.

تقّدر تكاليف نقل املياه بالصهاريج بحوايل 5٦٠٠٠ لرة 	 
لبنانية يف الشهر.

تقّدر تكاليف املياه املعبأة يف زجاجات بحوايل 4٠٠٠٠ 	 
لرة لبنانية يف الشهر.

تقّدر الرسوم الشهرية ملؤسسة مياه لبنان الشمايل 	 
بحوايل ٢٣٠٠٠ لرة لبنانية فقط! يتوفر للمواطنني 

من خال اإلشراك بالشبكة, خدمة موثوقة و مياه 
صالحة للرب بأسعار يف متناول الجميع

عرض خاص إذا قمت باإلشتراك اآلن

خصــم 50٪ عــىل االشــراكات الجديــدة، بحيــث تقوم بدفع 
145000 ل.ل. فقــط. ماحظــة: هــذا العــرض ســاري املفعول 

حىت 2017/12/31.

إعفــاء املشــرك املتخلــف عن الدفع من نســبة٪90 
مــن غرامــات التأخري، يف حال ســدد كامــل املتوجبات 

املرتبــة عليــه، بمــا فيــه رســم اإلشــراك الــذي يعود منهــا للعام 
الجاري.

إمكانيــة تســديد املســتحقات القديمــة عن طريق 
التقســيط، عــىل أســاس املبلــغ واملــدة. مزيد مــن املعلومات 

متاحــة يف مكتــب مؤسســة ميــاه لبنــان الشــمايل يف حلبــا.


