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امكانية تقسيط دفع بدل اشت�اك المياه لعام ٢٠٢٠
الى اربعة دفعات كالتالي:

التسهيالت المعتمدة من قبل المؤسسة:

قبل ٣١ اذار ٢٠٢٠الدفعة  االولى : 
قبل ٣١ ايار ٢٠٢٠الدفعة  الثانية   : 
قبل ٣١ تموز ٢٠٢٠الدفعة  الثالثة   : 
قبل نهاية عام٢٠٢٠الدفعة  ال�ابعة  : 

االعفاء من غ�امات التأخير على بدالت االشت�اكات العائدة للعام ٢٠١٩ 
وما قبله بنسبة ٨٥٪ لغاية ٣١ كانون االول٢٠٢٠

تقسيط البدالت المتأخرة عن االعوام السابقة للعام ٢٠٢٠ لفترة اقصاها  
كانون االول ٢٠٢٢

تسهيل عمليات الحصول على اشت�اكات جديدة للمشتركين السابقين التي 
ما �ال يترتب على اصحابها ذمم حيث  يمكن تسديدها على دفعات

ولفترة اقصاها كانون االول ٢٠٢٢
 

•

•

•

•
•
•
•

• تخفيض بدل تأسيس االشت�اكات الجديدة لالبنية الموصولة بشكبات  
                   المياه بما نسبته:

                              •  ٦٠٪ إلشت�اكات المياه بالعيار
               ليصبح رسم االشت�اك الجديد بعد االحسم  ٨٠٫٠٠٠ ل.ل بعد ان كان ١٩٩٫٠٠٠ ل.ل 

                                         للمتر الواحد دون ثمن المياه السنوي

                              •   ٧٨٪ إلشت�اكات المياه بالعداد
                    ليصبح رسم االشت�اك الجديد بعد الحسم  ١٠٠٫٠٠٠ ل.ل بعد ان كان ٤٥٩٫٠٠٠ ل.ل

                                         للمتر الواحد دون ثمن المياه السنوي

• تخفيض بدل تغ�ير اسماء المشتركين بنسبة ٩٠٪  

تذكر المؤسسة  جميع المشتركين الى ط��قة تسديد بدالت المياه
المترتبة عليهم من خالل:

•  الجباة المختصين التابعين للمؤسسة
•  في جميع دوائر مؤسسة �ي�وت وجبل لبنان ضمن الدوام الرسمي
     •  من اال�نين الى الخميس من الساعة الثامنة لغاية الثالثة ظه�ا"

     •  الجمعة من الساعة الثامنة لغاية العاشرة صباحا"
O.M.T  في جميع م�اكز شركة أون ال�ن لتحو�ل االموال  •

•  الدفع االلكت�وني (online payment) على موقع الرسمي التابع للمؤسسة       
 www.ebml.gov.lb    

 ebml Mobile App IOS & Android التط�يق الخاص للمؤسسة  •

تسهيل تسديد الذمة المالية في دوائر المؤسسة:
اصبح �إمكان جميع المشتركين  السابقين الذ�ن يترتب عليهم  ذمـم مالـية (بدالت
مياه متوجبة على اشت�اكهم السابق) تسديدها او تقسيطها اعتبا�ًا من تا��خه في

دوائر التو��ع التابعة للمؤسسة دون حاجة المواطن للتوجه لم�اجعة المركز الرئيسي
 في بدا�و- جادة سامي الصلح.


