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تقضي بتحديد آلية إعطاء االشتراكات الجديدة لألماكن التي ال يزال يترتب على أصحابها
ذمما
تعتمد االجراءآت التالية :
 .0يتقدم صاحب العالقة من دائرة التوزيع المختصة بطلب للحصول على اشتراك جديد
مرفقا ً بالمستندات النظامية المعتمدة.
 .0في حال كان يوجد في المكان المطلوب إعادة تزويده بالمياه إشتراكا ً سابقا ً اليزال
يترتب عليه ذمما ً على دائرة التوزيع المعنية تدوين رقم االشتراك المذكور على طلب
االشتراك الجديد ليصار استيفاء هذه الذمم من صاحب العالقة في المركز الرئيسي
للمؤسسة اما دفعة واحدة او على دفعات وفق آلية تقسيط تنظم من قبل دائرة الجباية .
 .3تحيل دوائر التوزيع طلبات االشتراكات الجديدة المستوفاة الشروط بحسب نظام
االستثمار بعد إجراء الكشوفات الالزمة الى مدير التوزيع إلعطاء الموافقة على عقد
االشتراك المطلوب.
 .4في حال رغب صاحب العالقة بتسديد الذمة المتوجبة على إشتراكه السابق دفعة واحدة
 ،يحيل مدير التوزيع معاملة طلب االشتراك الجديد الى مديرية الشؤون المالية ليصار
إستيفاء كامل قيمة هذه الذمة ومن ثم إعادة المعاملة الى مديرية التوزيع مع إفادة من
دائرة الجباية اشعارا ً بتسديد المستحقات.
 .5في حال رغب صاحب العالقة بتسديد الذمة المتوجبة على اشتراكه السابق على دفعات
 ،يحيل مدير التوزيع طلب االشتراك الجديد الى مديرية الشؤون المالية التي تحيله
بدورها الى دائرة الجباية لديها لتعد آلية التقسيط الالزمة وفق الشروط التالية :
.i

اذا كان المبلغ المتوجب عائد إلصدار سنة واحدة يسدد قبل اعطاء االشتراك
المطلوب.

.ii

اذا كان المبلغ المتوجب عائد إلصدار سنتين او أكثر تعد دائرة الجباية جدوالً
لتسديد المتأخرات وفقا ً إلستماره التقسيط المعتمدة بضوء واقع كل اشتراك

بالتفاهـم مع اصحـاب العالقـة شرط ان يتم تسديد الدفعـات المستحقة في مهلة
اقصـاهـا  0200/00/30وعلى ان يتم تسديد دفعة واحدة على االقل من
رصيد المتأخرات كل ثالثة اشهر
.iii

يوقع صاحب العالقة تعهدا ً بتسديد المستحقات بتواريخها المحددة في استمارة
التقسيط لدى المركز الرئيسي للمؤسسة تعاد بعدها المعاملة الى مديرية التوزيع
إلحالتها الى دائرة التوزيع المختصة إلستيفاء بدالت االشتراك الجديد ومن ثم
إعادة كامل اوراق المعاملة الى دائرة الجباية لمتابعة عملية استيفاء الذمم وفق
اآللية التي اعتمدت .

.iv

تقطع المياه في حال تخلف المشترك عن تسديد الذمم المتوجبة عليه وفقا ً للمهل
المحددة في آلية التقسيط وتطبق بحقه احكام المرسوم رقم  04541تاريخ
 ( 0225/20/04نظام االستثمار ) واحكام نظام تحصيل االيصاالت والفواتير
المعمول بهما لدى المؤسسة

.v

يسقط حكما ً حق االستفادة من آلية التقسيط في حال عدم تسديد المشترك الي
قسط متوجب عليه وتستحق عندها كافة البدالت المقسطة كاملة اعتبارا ً من
تاريخ استحقاق القسط االخير غير المسدد.

.vi

يعمل بهذه المذكرة التنظيمية اعتبارا ً من تاريخ صدورها ولغاية
 0204/00/30وتلغى كافة النصوص والتدابير التي تتعارض واحكامها.
رئيس مجلس اإلدارة
المـدير العام
المهـندس جـان جـبـران

