
هل أنت من سكان مدينة شتورة ؟
 اشترك اآلن لتوفير حوالي 50%

من الرسوم المتوجبة عليك.
العرض سارٍ حتى 15 تشرين األول 2016

دفاع قليل ووفر كتير
وشوف المي كيف بتصير!

بتمويل من
 اإلتحاد األوروبي

 أنا مشترك
لكنني لم أدفع الفواتير المترتبة علّي

لست مشترًكا

ما الذي يتوجب علي فعله اآلن؟
- تسديد إشتراك عام 2016

- تقسيط المبالغ المتأخرة عن السنوات السابقة 

ماذا أستفيد؟
- أستفيد من توصيل الشبكة مجانًا لمنزلي

لتخفيض العبء المالي علّي  -1

لتخفيض رسوم اإلشتراك التأسيسية   -2

لتوفير هدر المياه والمال  -4

لضمان جودة وكمّية المياه  -3

لصون و الحفاظ على مياه مستدامة  -5

لماذا علّي االشتراك بمؤسسة مياه البقاع اآلن؟

 وّفر ما يقارب
1,194,000

 ليرة لبنانية
في السنة

كيف أستفيد من شبكة المياه الجديدة في شتورة



تخفيض العبء المالي علّي 
 

توفير هدر المياه والمال
 

صون و الحفاظ على مياه مستدامة *
 

تخفيض رسوم اإلشتراك التأسيسي 
 

ضمان جودة وكمية المياه
 

سأدفع لمصلحة المياه نسبة أقل بـ 6 أضعاف  للحصول على حاجتي من مياه الشفة 
واإلستعمال المنزلي، فيما كنت أدفع أكثر بشرائي للمياه من مصادر متنوعة اخرى.

 سأدفع ما يقارب %25 من رسوم اإلشتراك التأسيسي اآلن.
سيترتب علي دفع ما يتوجب من رسوم اإلستهالك حتى نهاية هذه السنة فقط.

سأالحظ زيادة في كمية وجودة المياه الصالحة للشرب واالستخدام المنزلي، 
نتيجة إلنشاء شبكة مياه جديدة تحد من من التلوث و الهدر التقني. 

 سأتمكن من مراقبة إستهالكي للمياه بطريقة فعالة بفضل تقنية العداد،
التي قد تسمح لي في المستقبل، من الدفع حسب إستهالكي للمياه.

تتم صيانة الشبكة الجديدة على مدار السنة لتفادي أي خسارة للمياه.
تتم مراقبة الشبكة و اآلبار الرئيسية لضمان جودة إمداد المياه على مدى األعوام المقبلة.

 هذا المنشور صادر بمساعدة من االتحاد األوروبي. تقع مسؤولية محتوى هذا المنشور على منظمة أوكسفام وحدها 
وهي ال تعكس بأي شكل من األشكال آراء االتحاد األوروبي.

 

 عند تسديد رسوم إشتراكي، 
أُمّكن مؤسسة مياه البقاع من توفير خدمة اإلمداد بمياه ذات 

جودة أفضل لي ولعائلتي على المدى الطويل
لالستفسار أو تقدمي الشكاوى، الرجاء اإلتصال مبؤسسة مياه البقاع على 501 /500 814 - 08 

*تقع مسؤولية صيانة شبكة المياه من علبة العداد الى داخل المنزل على المشترك، كما ومسؤولية صيانة و تعقيم خزان المنزل.


