
بتمويل من اإلتحاد األوروبي

تعريف منظمة أوكسفام

تعمــل منظمــة أوكســفام عــى معالجــة أســباب الفقرعــر القيــام بحمالت 

واالســتجابة الحتياجــات الفقــراء. تعمــل أوكســفام يف التنميــة والســياقات 

ــي  ــرف الصح ــاه وال ــى املي ــة ع ــة خاص ــز بصف ــع الرتكي ــانية، م اإلنس

والنظافــة الصحيــة، الحاميــة والطــوارئ واألمــن الغــذايئ وســبل العيــش.

يف لبنــان، تعمــل منظمــة أوكســفام عــى االســتجابة ألزمــة الالجئــن 

الســورين عــر تأمــن امليــاه يف حــال الطــوارئ، وذلــك مــن خــالل برنامــج 

امليــاه والــرف الصحــي الــذي يســتجيب لحاجــات املقيمــن يف املخيامت 

الغــر رســمية. اىل ذلــك، تتنــاول أوكســفام احتياجــات املجتمعــات 

اللبنانيــة املضيفــة والســلطات املحليــة مــن خــالل إعــادة تأهيــل وتوســيع 

ــاه. ــاه، لتحســن الحصــول عــى املي شــبكات إمــدادات املي

تقــوم حاليــا، أوكســفام بتنفيــذ مــروع ممــول مــن قبــل االتحــاد األورويب 

)EU( يف بلديــة شــتورا، محافظــة البقــاع يف لبنــان. حيــث يتــم اســتبدال 

ــاه التــي يقــارب طولهــا 14 كــم للحــد مــن الخســائر  ــع املي شــبكة توزي

التقنيــة وتحســن نوعيــة امليــاه والخدمــات املقدمــة للمقيمــن يف شــتورا.

مؤسســة ميــاه البقــاع  هــي املســؤولة عــن بنــاء وتشــغيل وإدارة جميــع 

شــبكات إمــدادات امليــاه يف البقــاع، مبــا يف ذلــك تحصيل الرســوم اســتهالك 

امليــاه الســنوية مــن األفــراد املشــرتك يف شــبكة امليــاه العامــة.

ال بــد مــن القــول إن هــذه الرســوم هــي وســيلة مبــارشة ملؤوسســة ميــاه 

ــة  ــام املوكل ــل امله ــالد، لتموي ــرى يف الب ــاه األخ ــات املي ــاع، ومؤسس البق

إليهــم،  والتــي تتمثــل بـــ :

تأمن مياه الشفة بكمية كافية و جودة صالحة  

توفر املياه برسوم مدروسة  

صون و الحفاظ عى مصادر وشبكات املياه  

تقليص الهدر التقني يف شبكات املياه  

تأمن املياه ألكر عدد من الواطنن  

كسب ثقة املشرتكن عر تطبيق معاير الشفافية  

باالضافة اىل  العديد غرها  

من نحن؟

نبذة عن المشروع

توفر آبار جديتا الثالث ما يقارب 300 لتر في الثانية الواحدة، وهو ما يعادل 1080 م3/ ساعة.
ضخ المياه من اآلبار جديتا يخدم القرى السبع التالية :

 300 لتر في الثانية الواحدة

شتورا جديتا  مكسة  سعدنايل  تعلبايا  تعنايل  زبدول   



يهدف املروع إىل ربط جميع سكان شتورة إىل شبكة املياه املحسنة، اىل ذلك تم وضع بعض املعاير للميض قدما يف املروع٬هي:

ربط جميع املباين بشبكة املياه الرئيسية عرصناديق الخدمة  

ستخصص صناديق لوضع العدادات لجميع املباين والوحدات )السكنية والتجارية(   

وضع عدادات املياه ل:  

        املشرتكن الذين يدفعون فواترهم نظاميا 

        املشرتكن الذين يوقعون عى اتفاقية طلب تقسيط متأخرات 

        الوحدات التي ترفع طلب اشرتاك 

مــن أجــل دعــم منطقــة شــتورا مــن خــالل هــذا املــروع، وضعــت منظمــة أوكســفام وبالتعــاون مــع مؤوسســة ميــاه البقــاع معايــر معينــة من شــأنها 

أن يقلــل هــدر امليــاه ويخلــق مســاحة متســاوية لجميــع ســكان شــتورة للحصــول عــى نوعيــة جيــدة وكميــة كافيــة مــن امليــاه الصالحــة للــرب 

واالســتخدامات األخــرى. مــن ضمــن هــذه املعايــر:

متطلبات معايير المشروع 

.أ - المشترك الحالي!! 

أنا مشترك حاليا في مؤسسة مياه البقاع، ماذا أفعل؟

تأكد من عدم وجود أي رسوم \فواتري غري مدفوعة  

أتحقق من من تفاصيل اشرتايك يف أحد مراكز مؤوسسة مياه البقاع.       

أدفع فواتري املياه نظاميا  

أحصل عى عداد و ربط بشبكة املياه الجديدة دون أي رسوم أو معامالت إضافية      

أحرص عى دفع الرسوم السنوية لعام 2016.  

االتفاق عى طريقة لدفع املتأخرات   

 في حال توفرت هذه الشروط، خالل فترة المشروع، يستفيد المشترك من تركيب عدادات 
وتوصيل للشبكة الجديدة دون دفع أي رسوم أو تكاليف.

لدي عيار مياه 

ال أعرف تفاصيل االشرتاك  

أتوجه اىل مركز مؤسسة مياه البقاع، ألعرف هذه التفاصيل.        

العيار املوجود ليس بأسمي  

يف حال كنت أملك الوحدة حيث العيار، عيل أن أحدث امللف ليصبح بإسمي       

يف حال كنت أستأجر الوحدة، عيل معرفة صاحب العيار       

يف حال كنت أملك أو أستأجر وحدة ال يعرف صاحبها األصيل، فعيل مراجعة الجهات املختصة ومؤسسة مياه البقاع.       

ب - لست مشتركا!!
سوف تقطع املياه عن الشبكة القدمية  

لن أرتبط بشبكة املياه الجديدة اال اذا قمت باالشرتاك  

هدف المشروع



عرض صالح حتى 31 ت1 2016

تقسيط المتأخرات 

اشترك االن ووفر

يف اطار مروع أوكسفام املمول من االتحاد األورويب  يف بلدة شتورة, اطلقت مؤسسة مياه البقاع الحملة الرتويجية التالية:

اإلعفاء من كلفة التوصيالت )متديد األساطل من الشبكة لغاية منزلك(  

توفري و تركيب عدادات املياه مجانا للمشرتكني املستوفني للرشوط  

الرسوم المتوجبة للمشتركين الجدد

6000بدل عقد
5000ثمن لوحة

1000تدوير +طابع
1250 )بالشهر(صرف صحي: 15000 )بالسنة(

15000 )بالشهر(رسم اشتراك : 180000 )بالسنة(

1666.66 )بالشهر(صيانة عيار 20000 )بالسنة(

)TVA(  10%ضريبة على القيمة المضافة

 في حال كان المبلغ االجمالي المتوجب 
)ل.ل(

 أدفع 
)بالشهر( )ل.ل(

500000 – 055000
1000000 – 50000066000

2000000 - 100000084000
5000000 – 2000000111000

5000000165000 – وما فوق

هذه الرسوم منوطة بتاريخ االشتراك

لتفعيل هذه الخدمة على المشترك أن يوقع على تعهد التزام شهري بالدفع، 
وعلى اشعار التقسيط

في حال كنت مشتركا و عليك متأخرات, ال 
تكون مؤهال للحصول على عداد اال اذا قمت 
بدفع ما عليك, أو بادرت بتقسيط المتأخرات

دفع متوجبات السنة الحالية أوال

المستندات المطلوبة - طلب اشتراك بالمياه
صورة عن الوصل  

هوية أو اخراج قيد فردي  

في حال عدم االشتراك خالل الفترة المعطاة 

6000بدل عقد
12000رسم كشف

65000ثمن عداد
5000ثمن لوحة

20000اجرة تركيب
25000ثمن صندوق للمشترك الواحد

133000المجموع

13000 ل.ل. يضاف اليها 20000 ل.ل. عن كل متر طولبدل وصلة ½ انش

14000 ل.ل يضاف إليها 25000 ل.ل. عن كل متر طولبدل وصلة ¾ إنش

16000 ل.ل يضاف إليها 30000 ل.ل. عن كل متر طولبدل وصلة 1 إنش

18000 ل.ل يضاف إليها 35000 ل.ل عن كل متر طولبدل وصلة 1 ¼ إنش

25000 ل.ل يضاف إليها 40000 ل.ل عن كل متر طولبدل وصلة 1 ½ إنش

33000 ل.ل يضاف إليها 40000ل.ل عن كل متر طولبدل وصلة إنشان

 البدل التاسيسي لالشتراك الجديد  بالعداد لمتر مكعب واحد من المياه خالل عام 2016 
بحسب مؤوسسة مياه البقاع

يضاف مثن املياه وفق تاريخ اإلشرتاك اي : 180000 املرت ÷ 12 = 15000 × عدد األشهر 

يضاف بدل رصف صحي مروك عى محطة املعالجة 60000 لرية للمرت الواحد ÷ 12 = 5000 × عدد األشهر 

يضاف بدل رصف صحي غر مروك عى محطة املعالجة 15000 لرية للمرت الواحد ÷ 12 = 1250× عدد األشهر 

يضاف 10 ÷ رضيبة القيمة املضافة عىل املجموع النهايئ

رئيس المصلحة المالية باإلنابة 
أميل مشعالني 



٪معدل كمية الشراء بالشهر )لتر \ الشهر(فئة
٪ 0.05 14 لعبوات المياه

٪ 2490.83 لغالون مياه
٪ 80.03 لتكاليف أخرى )معالجة المياه(

٪ 2710.90 لمجموع مياه الشرب من السوق الموازية
٪ 4,54215 لمياه الصهريج – السوق الموازية

٪4,81316 لمجموع السوق الموازية

٪ 25,18784 لفاتورة مؤوسسة مياه البقاع
٪30،000100 لالمجموع

نتائج دراسة قامت بها منظمة أوكسفام بالتعاون مع شركة ايديسا

هل تعلم؟

شتورةالبلدة
464وحدات سكنية 

485وحدات تجارية
2125مجموع السكان

1455مجموع األشخاص العاملين في القطاع التجاري

361استهالك المياه في الوحدات السكنية )م3\النهار(
51استهالك المياه في الوحدات التجارية )م3\النهار(

412حاجة المياه المتوقعة )م3\النهار(
577حاجة المياه المتوقعة مع وجود هدر 40٪ )م3\النهار(

 

٪معدل االنفاق )ل.ل \ السنة(فئة
٪ 118,4048عبوات المياه

٪514,50037غالون مياه
٪15,0001تكاليف أخرى )معالجة المياه(

٪647,90446مجموع مياه الشرب من السوق الموازية
٪523,40437مياه الصهريج – السوق الموازية

٪1,171,30883 مجموع السوق الموازية

٪237,50017فاتورة مؤوسسة مياه البقاع
٪237,500100المجموع

 

تعداد الوحدات السكنية والتجارية و السكان التي ستستفيد من الشبكة  -1

استهالك و حاجة المياه بالمتر المكعب في النهار الواحد  -2

استهالك و حاجة المياه بالمتر المكعب في النهار الواحد  -3

معدل كمية شراء المياه باللتر في الشهر لكل عائلة في شتورا  -4
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نماذج الطلبات والمستندات المطلوبة

 طلب 

اشتراك 
بمياه 
الشفة

طلب إشتراك بمياه الشفة

المستندات المطلوبة - طلب اشتراك بالمياه
صورة عن الهوية  

صورة عن سند امللكية أو إفادة عقارية أو صورة عن عقد بيع رسمي/ إيجار مصدق من البلدية )أو وكالة عنهم(،   

أو إفادة من املختار يف حال عدم وجود بلدية مع طابع  

صورة عن رخصة بناء )أو إفادة بلدية يف حال عدم وجود الرخصة أو إفادة من املختار يف حال عدم وجود بلدية( تثبت محتويات العقار مع طابع  

ترصيح بعدد األرسّة من الوحدة املختصة للّسياحة يف املحافظة فيام يعود للفنادق ومن مصلحة الصّحة العاّمة فيام يعود للمستشفيات مع طابع  

ترصيح بعدد التالمذة من املنطقة الرتبويّة يف املحافظة فيام يعود للمدارس مع طابع  

 طلب 

استبدال
مأخذ 

آو جهاز

  طلب 

الغاء
اشتراك

  طلب 

تقسيط 
المتأخرات

طلب تقسيط المتأخرات

المستندات المطلوبة - طلب تقسيط متأخرات

صورة عن الهوية مع طابع  

صورة عن وصل االشرتاك باملياه أو إيصال تسديد مع طابع  

التعّهد بالّتسديد  

  طلب 

نقل من 
اسم الى

اسم

طلب نقل من إسم إلى إسم

المستندات المطلوبة - طلب نقل اسم

صورة عن الهوية  

صورة عن وصل االشرتاك باملياه أو إيصال تسديد مع طابع  

صورة عن صك امللكية مع طابع  

صورة عن عقد البيع يف حال انتقال امللكية مع طابع  

صورة عن عقد اإليجار الجديد مصدق من البلدية يف حال تغيري املستأجر مع  طابع  

صورة عن إفادة حرص إرث يف حال املياه مملوكة )مع تنازل رسمي يف حال تعّدد الورثة( مع طابع  

طلب 
تسوية 
أوضاع


