
 

 

 

 

 

 دولة رئیس مجلس النواب

 األستاذ نبیه بري المحترم

 

من نظام مجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال اآلتي،  124عمًال بأحكام المادة 

 آملین الجواب علیه ضمن المهلة القانونیة. 
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 دولة رئیس مجلس الوزراء

 المحترم حسان دیاباألستاذ 

 

ه إلى الحكومة حول سبب عدم تطبیق قانون تعلیق المهل رقم  الموضوع: سؤال موجَّ

على اشتراكات الهاتف الخلیوي والثابت والمیاه والكهرباء  8/5/2020تاریخ  160

   وفواتیرها ومواعید دفع المستحقات المالیة الُمتعلِّقة بها.

 : باإلشارة إلى الموضوع أعاله، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي

الـــذي علَّـــق حكمـــًا ســـریان جمیـــع  8/5/2020تـــاریخ  160لمـــا كـــان قـــد صـــدر القـــانون رقـــم 

 .2020/تموز/30و  2019/تشرین األوَّل/18ین تاریخ المهل القانونیة والقضائیة والعقدیة ب

علــى جمیــع أشــخاص الحقــین العــام والخــاص وفــق مــا ولما كان هذا القانون واضــح بســریانه 

 ورد في المادة األولى منه.

ولمــا كانــت جمیــع المهــل العقدیــة مشــمولة بــالتعلیق المفــروض بُمقتضــى هــذا القــانون، مــا لــم 

 یتنازل الفرقاء صراحة وخطیًا عن مفعوله وفقًا ألحكام المادة الرابعة منه.



شــتراك فــي الهــاتف الخلیــوي والثابــت والمیــاه والكهربــاء ولمــا كانــت المهــل الُمتعلِّقــة بعقــود اإل

مشـــــمولة حكمـــــًا بـــــالتعلیق المفـــــروض بُمقتضـــــى القـــــانون المـــــذكور، ال ســـــّیما أنهـــــا لـــــم تـــــِرد فـــــي 

 اإلستثناءات الُمحدَّدة حصرًا في المادة الثانیة منه.

المســتحقات المالیــة ولما كانت المهل والمواعید الُمحدَّدة إذًا للُمشــتِرك، بغیــة دفــع الفــواتیر أو 

بة علیه بهدف ممارسة حّقه في اإلبقاء علــى اشــتراكه الهــاتفي أو فــي المیــاه أو الكهربــاء،  المتوجِّ

طالما لم یتم التنازل  160/2020بُمقتضى القانون رقم  30/7/2020ُمعلَّقة حكمًا حتى تاریخ 

 عن ذلك بصورة صریحة وخطیَّة.

الت ال زالت ُمتمسِّكة بالمواعید التي كانــت قــد حــدَّدتها ولما كان قد بَلَغنا أن شركات اإلتصا

لـــدفع الفـــواتیر أو لتعبئـــة الخطـــوط ُمســـبقة الـــدفع  160/2020ُمســـبقًا وقبـــل صـــدور القـــانون رقـــم 

تحـــت طائلـــة إلغـــاء اإلشـــتراك وٕانهـــاء صـــالحیة الخطـــوط، وأن مؤسســـات الكهربـــاء والمیـــاه تحـــذو 

ســتیفاء الفــواتیر والمســتحقات المالیــة خــالل مــدَّة حــذوها فــي هــذا المجــال وال زالــت تعمــل علــى ا

 التعلیق.

 لذلــك،

ه بواسطة رئاستكم الموقَّرة، سؤاًال إلى الحكومة دولة رئیس مجلس وتحدیدًا إلى  أتشرَّف بأن أوجِّ

 ، على الوجه األتي: الوزراء ووزیر اإلتصاالت ووزیر الطاقة والمیاه

علــــى  8/5/2020تــــاریخ  160مــــا هــــو ســــبب عــــدم تطبیــــق قــــانون تعلیــــق المهــــل رقــــم  -1

اشتراكات الهاتف الخلیوي والثابت والمیاه والكهرباء وفواتیرها و مواعید دفع المســتحقات 

 المالیة الُمتعلِّقة بها رغم وضوح شمولها بأحكامه؟؟؟ 

تعلیـــــق المهـــــل رقـــــم لمـــــاذا لـــــم تتخـــــذ الحكومـــــة التـــــدابیر الالزمـــــة لفـــــرض تطبیـــــق قـــــانون  -2

في هذه القطاعات ؟؟؟؟ وهل تنوي اتخاذ مثل هــذه التــدابیر ؟؟؟ وفــي أي  160/2020

 مدى زمني؟؟؟.

 

 



 بناء على ما تقدم، 

فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا السؤال إلى الحكومة للجواب علیه 
الداخلي لمجلس النواب، وٕاال اضطررت الى من النظام  124خالل المهلة الُمحدَّدة في المادة 

                                           تحویل سؤالي هذا إلى استجواب وفقًا لألصول
 حترام وتفضلوا بقبول اال                                

 یعقوبیانالنائبة بوال                                                              
 2020/06/07بیروت في         


