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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 الحریري المحترم سعداألستاذ 

 

 ". 2میك  –استجواب الحكومة حول صفقة شراء مبنى " تاتش  الموضوع:

 وما یلیها من النظام الداخلي لمجلس النواب. 131المادة  المرجع:

 

 باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله،

 بتقدیم اإلستجواب اآلتي إلى الحكومة: بوال یعقوبیانتتشرَّف النائبة 

من العقار   Cو B" في البلوكین  2میك  –في ظّل ما ُأثیر وال یزال حول صفقة شراء مبنى " تاتش 

ما اء في سائر التقاریر اإلعالمیة و / الباشورة، وفي ضوء ما توافر من معلومات وما ج1526رقم 

إلتصاالت في بالنظر ِلما تضمَّنه المؤتمر الصحافي لوزیر اته من تساؤالت حول هذا الموضوع و خلَّفَ 

ه إلى الحكومة بهذا الشأن، وانطالقًا من واجبي الرقابي، 2019/ آب/ 9  فإنني أتشرَّف بأن أتوجَّ

 ووزیر اإلتصاالت ووزیر العدل، باستجوابي هذا وأسأل:  وتحدیدًا إلى رئیس مجلس الوزراء

المسوِّغ أو  هل تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الصفقة؟؟؟ وفي الحالة السلبیة ما هو -1

  دون أخذ موافقة مجلس الوزراء؟؟؟السند القانوني لعقدها 

ن المحاسبة أو أیة جهة رقابیَّة هل تم إخضاع هذه الصفقة ألي نوع من الرقابة لدى دیوا -2

 خرى ؟؟أُ 

من هي الجهة التي اختاَرت هذا المبنى؟؟؟ ولماذا تم اختیاره تحدیدًا وفي منطقة ذات أسعار   -3

باهظة؟؟؟ ألم تتوافر عروض ُمناِفسة أقّل ثمنًا وتُناِسب حاجات الشركة؟؟؟ وماذا عن عقاریَّة 

وزارة اإلتصاالت في منطقة الدكوانة ألیس كافیًا لتلبیة  –العقار الشاسع المملوك من الدولة 

حاجات الشركة؟؟؟ ألم یكن من األجدى أن ُیستثَمر في هذا العقار األخیر المبلغ المدفوع 

ضافًا إلیه كلفة الصیانة والتشغیل  ملیون دوالر 22,6الصفقة والبالغ لمبنى موضوع إلكمال ا



 ملیون دوالر؟؟؟ 7,5ونقل الداتا سنتر وتأمین المواقف البالغة 

ة لهذا المبنى وعدم توفُّر أي بدیل عنه، لماذا لم تعَمد  -4 وفیما لو كان هناك حاجة ُملحَّ

ُتحدِّده لجان اإلستمالك سندًا ألحكام القانون رقم   الحكومة إلى استمالكه ودفع ثمنه وفق ما

وتعدیالته؟؟؟ وأقلَّه لماذا لم یتم اللجوء إلى صیغة اإلیجار التملُّكي  29/5/1991تاریخ  58

 ال سیَّما في ضوء ما َدَفعته اإلدارة في ظّل عقد إیجار هذا المبنى ؟؟؟ 

ملیون دوالر  22,6دوالر ومبلغ الـ ملیون  6,4هل تم اعتبار إیجار السنة األولى البالغ  -5

المدفوع من الشركة إلكمال وتجهیز المبنى موضوع الصفقة، جزءًا من الثمن الذي جرى 

 على أساسه الشراء أم ال ؟؟؟

ما هو المسوِّغ أو السند القانوني الذي یسمح لشركة " تاتش" بدفع ثمن هذا المبنى ُمباَشَرة من  -6

دها في حین أن عقد اإلدارة الساري المفعول ال یتضمَّن ما األموال العامة الموجودة تحت ی

 ُیجیز لها زیادة األصول العقاریَّة أو شراء العقارات؟؟؟

هل تمت اإلستعانة بأي خبیر مختّص من أجل تخمین قیمة المبنى موضوع الصفقة وسعره  -7

م بما توصَّل إلیه الرائج وتحدید بدل إیجاره؟؟؟ وفي الحالة اإلیجابیة هل تم األخذ أو اإللتزا

هذا الخبیر فیما یتعلَّق بعقَدي اإلیجار والشراء ؟؟؟ وٕاال ما هو سبب عدم األخذ أو اإللتزام 

 برأیه ؟؟؟ 

وفي ُمطَلق األحوال ما هي القیمة السوقیة الرائجة حالیًا للمبنى موضوع الصفقة؟؟؟ وما هو  -8

فقة بدءًا من اإلیجار وصوًال إلى المبلغ النهائي الذي ترتَّب على اإلدارة عن كامل هذه الص

الشراء ( بدل إیجار السنة األولى + المبلغ المدفوع إلكمال وتجهیز المبنى +  كلفة الصیانة 

سنوات +  3والتشغیل ونقل الداتا سنتر وتأمین المواقف + ثمن الشراء + فوائد الثمن على 

 أیة نفقات أو مصاریف أخرى) ؟؟؟ . 

 6,4وِّغ لدفع بدل إیجار السنة األولى السابقة للشراء والبالغ على أي أساس وما هو المس -9

 22,6ملیون دوالر قبل اكتمال المبنى وانتقال الموظفین إلیه وفي ظّل دفع الشركة لمبلغ الـ 

ملیون دوالر إلكمال المبنى؟؟؟ علمًا أن الُمسلَّم به قانونًا في عقود اإلیجار هو أن بدل 

 بالمأجور؟؟ اإلیجار ُیقاِبل اإلنتفاع 

 2012لماذا لم یتم االنتقال الى مبنى "كسابیان" الذي كانت قد استاجرته "تاتش" في العام  -10

 هیل وتجهیز فیه؟؟ ولماذا لم یتم حل قضیة هذا المبنى حتى تاریخه؟؟أعمال تأرغم قیامها ب



" الذي صرَّح وزیر  1میك  –ما هي األسس والمعاییر التي سُتعتَمد الختیار مبنى " ألفا  -11

 بأنه یعمل علیه ؟؟؟.  2019/ آب /9اإلتصاالت في مؤتمره الصحفي بتاریخ 

هل تم إجراء أي تحقیق من ِقَبل النیابة العامة المالیة أو النیابة العامة لدى دیوان المحاسبة  -12

 بخصوص الصفقة موضوع هذا اإلستجواب؟؟ 

 وعلیه،

ضى القانوني وٕاحالة هذا اإلستجواب إلى الحكومة للجواب علیه فإني آمل من دولتكم إجراء المقت

من النظام الداخلي لمجلس النواب، لُیصار في ضوئه إلى  132خالل المهلة الُمحدَّدة في المادة 

 اتخاذ الموقف الُمناِسب وال سیَّما طرح الثقة عند اإلقتضاء.

 وتفضلوا بقبول اإلحترام                                                                        

 النائبة بوال یعقوبیان                                                                                           

  19/8/2019بیروت في                                                                                       

 

 

 


