رقم اإلشتراك -----------------
رقم الطلب -----------------
دائرة -----------------
قسم -----------------
طلب تقسيط المتأخرات
المستدعي ------------------------------------------- :رقم الهاتف------------------------- :
بلدة  -----------------------منطقة العقارية  -----------------------رقم العقار  ----------------بلوك ----------
وحي  --------------------------------------------ملك/اسم البناية -----------------
قسم  ---------------شارع
ّ
سستكم الكريمة للموافقة على طلبي.
 -------------طابق  ------------لذلك أتقدّم من مؤ ّتوقيع المستدعي _____________
تاريخ
طابع  1000ل.ل
شوؤن المشتركين
□ ت ّم التأكد من المستندات المطلوبة.
قسم المشتركين ___________
تاريخ
الشوؤن المال ّية
المتوجبة عن اإلشتراك رقم ----------------
نحيل لجانبكم ربطا ً كامل ملف جدول تقسيط المتأخرات مع الغرامة
ّ
الخاص بالمشترك  ---------------------------------في بلدة  -----------قسم .------------------
الشؤون المال ّية ____________
تاريخ
دائرة المحاسبة المالية
المتوجبة وفق البيان المرفق.
نرفع لجانبكم ربطا ً كامل ملف جدول تقسيط المتأخرات مع الغرامة
ّ
دائرة المحاسبة المالية ___________
تاريخ
رئيس المصلحة المال ّية  /المحتسب
مع الموافقة واإلستكمال وفق النصوص المعمول بها.
رئيس المصلحة المالية/المحتسب ____________
تاريخ
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دائرة المحاسبة المالية
للتنفيذ وفق موافقة رئيس المصلحة.
دائرة المحاسبة المالية ___________
تاريخ
قسم الجباية
لل ّتسجيل على الحاسوب وعلى السجل ّ الخاص لهذه الغاية واإلستكمال.
قسم الجباية ____________
تاريخ
الشؤون المال ّية
بعد اإلستكمال لجهة التسديد من قبل صاحب العالقة ،تحال المعاملة للحفظ.
الشؤون المال ّية _____________
تاريخ
نسخة تبلّغ لجانب مصلحة الصيانة والتوزيع ألخذ العلم.
ربطا ً المستندات المطلوبة
□ صورة عن الهوية مع طابع.
□ صورة عن وصل االشتراك بالمياه أو إيصال تسديد مع طابع.
□ التعهّد بال ّتسديد.
ّ
سسة مياه البقاع
متأخرات مال ّية
تعهد بتسديد
متوجبة اآلداء إلى صندوق مؤ ّ
ّ
أنا الموقّ ّّ ع أدناه  --------------------------------------رقم السجل ---------- -----------------
سسة مياه البقاع تحت رقم إشتراك ----------------
إسم االم  -------------------------------بما أ ّنني
□ مشترك □ مستفيد من المياه لدى مؤ ّ
في بلدة  -------------------------خاص بإسم المشترك  -------------- -----------------مضمون الطلب رقم  ---------------------تاريخ -----------
بصفتي □ مشترك □ مستأجر □ مستثمر وقد إستحقّ عليّ ولغاية تاريخه مبلغ  -------------------------ل.ل .فقط ال غير ،عائدة إليصاالت صادرة
سسة مياه البقاع غير مس ّددة لها .أقر وأعترف بما يلي:
عن مؤ ّ
 ١أوافق على تقسيط هذا المبلغ بناء لطلبي على أقساط شهر ّية ،تدفع حسب الجدول الملحق بظهر هذا ال ّتعهد ،المو ّقع من قبلي ،والّذي يعتبر جزأً ال يتجزأ منه.
 ٢بصحّ ة المبالغ المتوجبة وأتع ّهد أمامكم بدفع األقساط المب ّينة على ظهر هذا ال ّتعهد وفقا لل ّتواريخ المذكورة ،إضافة إلى وجوب دفع قيمة كل إيصال جديد
ضمن المهلة القانونية لذلك.
سطة متوجّ بة ومستحقة بكاملها دون حاجة إلى إنذار .وبناء عليه
 ٣أوافق عند إستحقاق أيّ قسط وعدم دفعه في موعده المح ّدد بأن تصبح كافة المبالغ المق ّ
صة ،لتحصيل المبالغ المتبق ّية على اإلشتراك ،إضافة الى المبالغ التي ستستحّ ق الحقا ً
سسة مياه البقاع ،التنفيذ مباشرة ،أمام دائرة التنفيذ المخت ّ
يحق لمؤ ّ
بموجب اإليصاالت الجديدة الصادرة وغير المس ّددة ،م ّتخذاً محل إقامة مختاراً لتنفيذ هذا التعهد ضمن نطاق دائرة تنفيذ ------------------------- ------------
سسة مياه البقاع حق قطع المياه عن إشتراكي
 ------------------ -----------------------------------إلبالغي كا ّفة األوراق القضائ ّية عليه ،كما يعود لمؤ ّدون أيّ إعتراض من قبلي ،لغاية إستيفاء كامل حقوقها ،متعهداً بتحّ مل كافة الرّ سوم والمصاريف بما فيها رسم إعادة فتح المياه دون أيّ تح ّفظ .إقراراً بما
تقدّم وقّ ّّ عت على هذا التع ّهد ليعمل به عند االقتضاء.

توقيع المستدعي --------------------------
تاريخ
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