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مجتمع وإقتصاد

تقرير
تأخرت عملية استالم المحركات الجديدة في معملي الذوق والجية ،اذ لم تتبلغ مؤسسة كهرباء لبنان
موافقة وزارة المال على اعتمادات صفقة تلزيم التشغيل والصيانة ،التي فاز بها تحالف شركات OEG/ARKAY
 .Limited/Middle East Powerالمؤسسة تقول ان غدا الجمعة تنتهي مهلة رد الوزارة وبالتالي يعد العقد
نافذا ،فيما تقول وزارة المال انها تنتظر موافقة الرئيس تمام سالم ،وبالتالي يمكن ان تطلب تمديد المهلة

ّ
تشغيل محركات الذوق والجية :من يؤخر التلزيم؟
فاتن الحاج
ف ــي عـ ــام  ،2012جـ ــرى ت ـلــزيــم ال ـشــركــة
الــدان ـمــرك ـيــة  BWSCإن ـش ــاء وتـجـهـيــز
املـحــركــات العكسية فــي معملي الــذوق
وال ـج ـي ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــن ،إلنـ ـت ــاج نحو
 272.5م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،أي مــا
يعادل  3.5ساعات يوميًا من التغذية
بــالـتـيــار الـكـهــربــائــي لجميع املـنــاطــق،
وب ـك ـل ـفــة بـلـغــت  360.7م ـل ـيــون دوالر،
جــرى تمويلها من قــرض مع مصرفني
أجـنـبــن هـمــا  KWAو .HSBCيومها
اث ـيــرت عــامــات اسـتـفـهــام كـثـيــرة حــول
طريقة التلزيم والتمويل والتعديل على
دفتر الشروط وعدم اخذ موافقة ديوان
امل ـحــاس ـبــة ...ووص ـلــت االمـ ــور ال ــى حـ ّـد
تعليق الشركة تنفيذ العقد لفترة في
العام املاضي ،بعدما توقف وزيــر املال
علي حسن خليل عن تسديد فواتيرها،
وه ــددت الــدانـمــارك باللجوء الــى نــادي
باريس للشكوى ،فاضطرت الدولة الى
ّ
وتكبد غــرامــات مالية طائلة
الــرضــوخ
لتفادي االزمة.
م ـن ــذ ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ،انـ ـج ــزت ال ـشــركــة
اعـمــالـهــا بـعــد تــأخـيــر ش ـهــور عـ ـ ّـدة عن
املوعد املحدد .وباتت مؤسسة كهرباء
ّ
ملزمة بتسلم هذه املحركات ووضعها
ف ــي ال ـخ ــدم ــة واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن الـطــاقــة
االضــافـيــة مــع ب ــدء مــوســم ال ـحــر .اال ان
تلزيم التشغيل والصيانة الــى شركة
خــاصــة (وهـ ــو ش ـكــل م ــن الخصخصة
درج ـ ـ ــت ع ـل ـي ــه امل ــؤسـ ـس ــة م ـن ــذ ان ـش ــاء
معملي الــزهــرانــي ودي ــر ع ـمــار) يشهد
عراقيل يمكن ان تؤخر عملية االستالم.
اطلقت املؤسسة في اب  2014استدراج
عـ ــروض لـتـلــزيــم الـتـشـغـيــل والـصـيــانــة
تـمـهـيــدا الس ـتــام امل ـحــركــات الـجــديــدة،
واضـ ـط ــرت ال ــى ت ـمــديــده  3م ـ ــرات ،ولــم
تتقدم اال شركتان .واح ــدة لم تستوف
الـشــروط فاستبعدت ،واالخ ــرى تتألف
م ــن ت ـحــالــف ش ــرك ــات OEG/ARKAY
 Limited/Middle East Powerرســا
عليها العقد .تقول املؤسسة ،في بيان
أصدرته أمس ،إن التلزيم جرى نتيجة
استدراج عروض عاملي ،وفقا للقوانني
واألنظمة املرعية اإلج ــراء ،وليس ً
بناء
ملـ ـف ــاوض ــات ث ـنــائ ـيــة أدت إل ـ ــى صـفـقــة

بالتراضي» .وكان تلفزيون «أم تي في»
قد اثار في نشرته املسائية يوم اإلثنني
املــاضــي مــا عــدهــا «فضيحة كهربائية
جديدة تتعلق بعقد صفقة بالتراضي
مع شركة  OEGو Middle East Power
(الـتــي تتبع ملجموعة تحسني خياط)
بقيمة تخطت  120مليون دوالر» .وقال
ان املــؤسـســة «طـلـبــت مــن وزارة املالية
ص ــرف اعـتـمــاد لــدفــع مـبـلــغ  20مليون
دوالر سـلـفــا ل ـل ـش ــرك ــة» .جـ ــاء ذلـ ــك في
سـيــاق تـبــادل االتـهــامــات بــن اصحاب
تلفزيون ام تي في وتلفزيون الجديد.
ن ـ ـفـ ــت امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات،
واعتبرتها «عارية تماما من الصحة»،
اال انـ ـه ــا ك ـش ـفــت ان ال ـع ـق ــد ال ـ ــذي ف ــاز
ب ــه ت ـحــالــف ش ــرك ــات OEG/ARKAY
 Limited/Middle East Powerال يــزال
مـعـلـقــا ،بـسـبــب امـتـنــاع وزي ــر امل ــال عن
املوافقة على فتح االعتمادات الالزمة.
تـ ـش ــرح امل ــؤس ـس ــة ان م ـج ـلــس اإلدارة
واف ـ ـ ــق فـ ــي قـ ـ ـ ــراره الـ ــرقـ ــم 2016/3-10
تــاريــخ  ،2016/1/21عـلــى عـقــد صفقة
بالتراضي ،،وفقا ألحكام الفقرة  8من
املادة  112من النظام املالي للمؤسسة.
وبعدما جــرى إرس ــال املـلــف الــى وزارة
ال ـطــاق ــة واملـ ـي ــاه ووزارة املـ ـ ــال ،واف ـقــت
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى ع ـق ــد ال ـص ـف ـقــة ب ـتــاريــخ
 2016/3/26في كتابها الرقم 7/250ص،
ف ـي ـمــا ط ـل ـبــت وزارة املـ ـ ــال ال ـت ــأك ــد مــن
السعر الذي جرى التلزيم على أساسه،
فأجابتها املــؤسـســة فــي كتابها الرقم
 2842ت ــاري ــخ  2016/3/17مـقــدمــة كل
اإليـضــاحــات الــازمــة حــول هــذا السعر
ومطابقته لألسعار العاملية .ثم أعادت
وزارة املــال ـيــة امل ـلــف ال ــى املــؤس ـســة مع
تـضـمـيـنــه مــاح ـظــة بــأن ـهــا ق ــد واف ـقــت
ع ـلــى م ـش ــروع م ــوازن ــة املــؤس ـســة لـعــام
 2016دون إي ــراد أي مالحظات أخــرى.
فـعــدل مجلس اإلدارة فــي قـ ــراره الــرقــم
 2016/19 -261تاريخ  ،2016/4/14بناء
لطلب وزارة املالية ،البندين املتعلقني
باالعتمادات العائدة لهذه الصفقة وتم
إرساله مجددا الى وزارة املالية بموجب
الكتاب الرقم  3960تاريخ ،2016/4/19
حـيــث لــم ي ــرد املــؤسـســة حـتــى تــاريـخــه
أي ج ــواب بـشــأنــه .وبحسب املؤسسة،
ارس ـل ــت ب ـتــاريــخ  2016/5/16الـكـتــاب

دفتر الشروط
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ان تدفع
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الوزير خليل« :من قال
إننا لن نجيب ضمن المهلة؟
بعد بكير لـ  20الشهر!»
الــرقــم  4752الــى وزي ــر امل ــال تطلب فيه
إبالغها ما إذ كان يوجد لدى الوزارة أي
اعتراضات على قرار التلزيم قبل انتهاء
مهلة الشهر من تبليغها القرار ،أي قبل
تــاريــخ  ،2016/5/20وإال اعتبر الـقــرار
مصدقا حكما من قبل وزارة املال ،وذلك
استنادا الى احكام املادة  29من املرسوم
الرقم  4517تاريخ  .1972/12/13تشير
املــؤس ـســة ال ــى ان تـمــويــل الـصـفـقــة هو
ب ــال ـك ــام ــل مـ ــن مـ ــوازنـ ــة امل ــؤسـ ـس ــة ،اي

ان مــواف ـقــة وزارة املــال ـيــة تنحصر في
نـقــل اع ـت ـمــادات مــن احـتـيــاطــي مــوازنــة
امل ــؤس ـس ــة الـ ــى ب ـنــد تـشـغـيــل وصـيــانــة
امل ـحــركــات الـعـكـسـيــة .واقـ ــرت املؤسسة
أن دفـتــر ال ـشــروط ينص على ان تدفع
املــؤسـســة سلفة تبلغ  10فــي املـئــة من
قـيـمــة الـصـفـقــة مـقــابــل كـفــالــة مصرفية
ي ـقــدم ـهــا ال ـ ـعـ ــارض بــال ـق ـي ـمــة نـفـسـهــا،
وذلك وفق ما ينص عليه النظام املالي
ملــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان .اال أن «ه ــذه
السلفة لم يتم دفعها باعتبار أن وزارة
املال لم توافق حتى تاريخه على تلزيم
الصفقة».
تعزو مـصــادر وزارة املــال عــدم موافقة
الــوزيــر علي حسن خليل على الصفقة
ح ـتــى اآلن ،انـ ــه ط ـلــب م ــواف ـق ــة رئـيــس

الحكومة تمام سالم على كتاب أرسله
خـلـيــل إل ـي ــه ،فــالـصـفـقــة ي ـتــرتــب عليها
التزامات مالية لسنوات مقبلة ،بصرف
النظر عــن قيمة املبلغ الــذي رســا عليه
التلزيم .وقالت املصادر في اتصال مع
ّ
«األخبار» إن الــوزارة شطبت املبلغ من
مـشــروع مــوازنــة املــؤسـســة لـعــام ،2016
في انتظار جواب الرئيس سالم .ونفت
أن ت ـك ــون وزارة امل ـ ــال ق ــد تــدخ ـلــت في
تـفــاصـيــل اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض« ،فــذلــك
ليس من اختصاصها ،وما حصل أننا
أعدنا امللف إلى املؤسسة وطلبنا منها
عددًا من االستفسارات املتعلقة بالتأكد
م ــن ال ـس ـعــر ال ـ ــذي جـ ــرى ال ـت ـلــزيــم على
أس ــاس ــه ،ثــم ُحـ ـ ّـول الـكـتــاب إل ــى رئــاســة
الحكومة من دون أن تكون لدى الوزارة

تقرير

مزايدة مواقف المطار :اتجاه للطعن في النتائج
محمد وهبة
ع ـق ــدت لـجـنــة ت ـلــزيــم «م ــزاي ــدة إدارة
واس ـت ـث ـم ــار م ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات فــي
ـدول ــي» جلسة أمــس
مـطــار ب ـيــروت ال ـ ّ
خ ـص ـص ـت ـه ــا لـ ـ ـف ـ ــض عـ ـ ـ ـ ــروض ســت
ش ــرك ــات ه ــي( VIP :يـمـلـكـهــا ش ــادي
الهبر) ،ميتروبوليتان (يملكها جهاد
العنان) ،سيكيور باركينغ (يملكها
ج ــان عـ ـ ــواد)( BPC ،يـمـلـكـهــا صــاح
ع ـس ـيــران) ،شــركــة امل ــراف ــق اللبنانية
(تملكها مجموعة الخرافي /املتعهد
ال ـحــالــي) ،سيكيوريتي أن ــد سيفتي
ســولـيــوشــن (يملكها بـســام الذهبي
ّ
ومحمد ّوزي).
أثـ ـن ــاء فـ ــض ال ـ ـعـ ــروض ،ط ـل ــب مـمـثــل
ش ــرك ــة  BPCاالط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ش ـه ــادة
األيـ ــزو ال ـخــاصــة بـشــركــة  VIPلجهة
ك ــون ـه ــا غ ـي ــر م ـص ــدق ــة م ــن ال ـس ـف ــارة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي بـلــد إصـ ــدار الـشـهــادة

ومــن وزارة الخارجية لبلد اإلصــدار
ووزارة الـخــارجـيــة فــي لـبـنــان أيـضــا.
وس ـب ــب ال ـط ـلــب ه ــو أن ش ــرك ــة BPC
اس ـت ـب ـعــدت م ــن امل ـنــاق ـصــة ق ـبــل فتح
الـ ـع ــروض الـفـنـيــة واالسـ ـع ــار بسبب
تقديمها ش ـهــادة األيـ ــزو بصيغتها
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال بصيغتها الــورقـ ّـيــة
ف ــاع ـت ـبــرت ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة غ ـي ــر صــال ـحــة
لــاسـتـخــدام فــي هــذه املـنــاقـصــة .لكن
الالفت أن أحد أعضاء لجنة التلزيم
رفض إطالع أحد على شهادة األيزو
الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ــرك ــة  ،VIPرغ ـ ــم أن ـهــا
صـ ــادرة عــن شــركــة بـيــرو فـيــريـتــاس،
أي إن ـهــا صـ ــادرة مــن شــركــة أجنبية
بمفهوم املادة  78من قانون التجارة،
وبالتالي فإن قبول الشهادة يجب أن
يكون خاضعًا لألصول املعتمدة في
ّ
مصدقة من
هذا املجال ،أي أن تكون
السفارة اللبنانية فــي بلد اإلص ــدار،
وتـصــديـقـهــا ل ــدى وزارة الـخــارجـيــة

فــي بلد اإلص ــدار أيـضــا ،وتصديقها
لــدى وزارة الخارجية في لبنان .أما
ف ــي ح ــال ــة شـ ـه ــادة األي ـ ـ ــزو ال ـخــاصــة
بشركة  VIPفهناك اشتباه فــي أنها
غير مصدقة ،وأن أحد أعضاء لجنة
ال ـت ـلــزيــم ح ـ ــاول ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـلــى هــذا
األمر.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،ف ـ ــإن ل ـج ـنــة ال ـت ـلــزيــم
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة  BPCب ـس ـب ــب
ت ـق ــدي ـم ـه ــا شـ ـ ـه ـ ــادة أيـ ـ ـ ــزو ت ـت ـض ـمــن
توقيعًا إلكترونيًا ،واستبعدت شركة
«امل ـ ــراف ـ ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ب ـس ـبــب خـطــأ
شكلي بسيط ج ـدًا ،مــا أث ــار حفيظة
ممثلي الشركة الذين اعترضوا على
األمـ ـ ــر م ــن دون ج ـ ـ ــدوى ،أم ـ ــا شــركــة
«سيكيور باركينغ» فقد استبعدت
ألس ـبــاب شكلية أي ـضــا ،واسـتـبـعــدت
أي ـ ـضـ ــا شـ ــركـ ــة «سـ ـيـ ـكـ ـي ــوريـ ـت ــي أن ــد
سيفتي سوليوشن» ألسباب شكلية
متصلة بطريقة تقديم العرض.

وفي املرحلة الثانية ،استبعدت لجنة
التلزيم شركة «ميتروبوليتان» ألنها
ـف بشرط تقديم شهادة الخبرة
لم تـ ِ
فــي تشغيل مــواقــف م ـطــارات دولـيــة،
فقد اعتبرت الشركة بال خبرة دولية!
ً
ما كان متداوال في السوق قبل أيام ،أن
شركة  VIPهي الفائزة في املزايدة من
دون منافس ،والسبب يكمن في دفتر
ّ
املخيط بطريقة تجعل من
الـشــروط
الصعوبة منافستها .دفتر الشروط
احتوى على شــرط «تعجيزي» وهو
أن يكون لدى العارض شهادة خبرة
دولية في تشغيل واستثمار مواقف
سيارات في مطار دولي .فهل يتطلب
تشغيل مواقف املطار خبرة دولية؟
أمـ ــر م ـس ـت ـغــرب ج ـ ـ ـدًا ،ل ـك ـنــه بــالـنـظــر
إلـ ــى ال ــوق ــت ال ـ ــذي أع ـط ــي لـلـشــركــات
لتقديم عروضهم ،أي  15يومًا ،فهو
يـعـ ّـد شــرطــا صعبًا ج ـدًا يـضــاف إلــى
مجموعة من الشروط األخرى.

ال ــريـ ـب ــة فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـ ــزايـ ـ ــدة أن اس ــم
ً
ال ـش ــرك ــة ال ـف ــائ ــزة ّكـ ــان م ـ ـتـ ــداوال قبل
فوزها ،لكن هل دققت لجنة التلزيم
ً
ف ـع ــا ف ــي االوراق اإلداري ـ ـ ــة ال ـعــائــدة
للشركة الفائزة؟ فعلى سبيل املثال،
إن شــركــة  VIPقـ ّـدمــت ش ـهــادة خبرة
في تشغيل موقف مطار أربـيــل ،لكن
عقدها مع مطار أربيل ال يــزال حبرًا
على ورق ولم يبدأ تنفيذه بعد ،فهل
ال ـخ ـب ــرة ال ــدول ـي ــة م ـط ـلــوبــة ف ـقــط من
أجــل التفاخر بها أو مــن أجــل نقلها
إلـ ــى ال ـش ــرك ــة امل ـح ـل ـيــة ال ـت ــي سـتــديــر
وت ـس ـت ـث ـم ــر مـ ــواقـ ــف مـ ـط ــار بـ ـي ــروت
الدولي؟
فــي ال ــواق ــع ،إن قـبــول ش ـهــادة األي ــزو
لـ ـه ــذه ال ـش ــرك ــة أتـ ـ ــاح ان ـت ـق ــال ـه ــا إل ــى
امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن امل ـ ّن ــاق ـص ــة ،أي
املرحلة التي يبدأ فيها فض العروض
الفنية ودراستها وإعطاء عالمة على
كــل مستند ،علمًا ب ــأن الـشــركــة التي

