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مجتمع وإقتصاد
تقرير قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة استدراج عروض استقدام معامل كهرباء عائمة (بواخر كهرباء) ّ
يحدد شروطًا صعبة التحقيق ّفي مهلة زمنية
ضيقة للغاية ،ما ّ
ّ
يحد من المنافسة ويزيد الشبهات القائمة حول تفصيل دفتر الشروط على قياس شركة ما .دفتر الشروط الجديد يعزز الشبهات المثارة
حول هذه الصفقة ،سواء لجهة الشروط اإلدارية والمالية التي فرضها مجلس الوزراء ،أو لجهة تعديل المواصفات الفنية وقبول عروض لمعامل كهرباء
تعمل بواسطة «الفيول أويل» أو«الديزل» .ونوع الوقود األخير كان مرفوضًا سابقًا قبل أن ُي ّ
عدل دفتر الشروط من أجله ،ما دفع إدارة المناقصات إلى
رفض عرض  BBEوبقاء عارض وحيد هو «كارادينيز»

استدراج عروض الكهرباء

ّ
دفتر شروط جديد يضيق المنافسة
محمد وهبة
فــي الجلسة األخ ـيــرة ملجلس ال ــوزراء،
نوقش ملف اسـتــدراج عــروض بواخر
الكهرباء (السابق) انطالقًا من تقرير
م ــدي ــر امل ـن ــاق ـصــات جـ ــان ال ـع ـل ـيــة ،لكن
ال ـن ـقــاش ف ــي ت ـلــك الـجـلـســة ل ــم يعكس
جــديــة مــاحـظــات العلية ،اذ إن بعض
ال ـ ـ ــوزراء اسـتـعـمـلــوا "ال ـت ـقــريــر" بـهــدف
"التنقير" على وزيــر الطاقة وإحراجه،
م ــن دون أي ن ـي ــات لـتـصـحـيــح مـســار
اس ـت ــدراج ال ـعــروض املـلـغــى ،بــدلـيــل أن
الشروط التي ّ
حددها مجلس الــوزراء
الستدراج العروض الجديد ال تتضمن
أي تـ ـع ــدي ــل بـ ـنـ ـي ــوي ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ــدراج
العروض امللغى ،بل ّ
تؤدي إلى تضييق
ً
املنافسة بــدال من توسيعها ،ثم تفتح
بـ ـ ـ ــازار "ت ــوسـ ـي ــع املـ ــواص ـ ـفـ ــات" ب ـق ــرار
م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء لـتـتـضـمــن قـبــول
الـعــرض ال ــذي كــان مــرفــوضــا مــن إدارة

الشروط ال تتضمن
أي تعديل بنيوي عن استدراج
العروض الملغى
امل ـنــاق ـصــات ف ــي االس ـ ـتـ ــدراج ال ـســابــق.
هذه هي خالصة قــرار مجلس الــوزراء
األخير ودفتر الشروط الجديد املدرج
على جلسة مجلس الوزراء في جلسته
املقررة غدًا.

نص قرار مجلس الوزراء

يـنـ ّـص ق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء الــرقــم 60
على اآلتي:
ـ ـ ـ إل ـغ ــاء اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض املـتـعـلــق
ب ــاس ـت ـق ــدام م ـع ــام ــل ت ــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
العائمة بسبب وج ــود ع ــارض وحيد
وعدم فض العرض املالي وإعادته إلى
الشركة التي سبق أن تقدمت به.
ـ الطلب إلى وزير الطاقة واملياه إعداد
دفـتــر ش ــروط جــديــد السـتـقــدام معامل
لتوليد الكهرباء بقدرة  400ميغاواط
لـثــاثــة أش ـهــر ،و 400م ـ ّي ـغــاواط لستة
أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ف ـ ــض الـ ـ ـع ـ ــروض،
وعـ ـ ــرض دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط خـ ــال مـهـلــة
أسـبــوع على مجلس الـ ــوزراء إلق ــراره،
ع ـ ـلـ ــى أن يـ ـتـ ـضـ ـم ــن دفـ ـ ـت ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــروط
املـ ــذكـ ــور ك ـف ــال ــة ت ــأم ــن م ــؤق ــت بـقـيـمــة
خمسني مليون دوالر أميركي لكل 400
م ـي ـغ ــاواط ،وت ــأم ــن ن ـهــائــي وغ ــرام ــات
التأخير عن مهلة التسليم املـحـ ّـددة بـ
األول و 180يومًا للقسم
 90يومًا للقسم
ّ
الثاني من تاريخ فض العروض.
ـ ـ تـكـلـيــف إدارة امل ـنــاق ـصــات اس ـت ــدراج
الـعــروض وفقًا للقواعد اآلتـيــة :إعطاء
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ــرغ ــب ف ــي امل ـشــاركــة
بــاس ـتــدراج ال ـعــروض مهلة أسبوعني
ل ـت ـقــديــم ع ـ ّـروض ـه ــا ،واالل ـ ـتـ ــزام بمهلة
 10أيــام لفض الـعــروض ورفــع نتيجة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض عـ ـل ــى م ـج ـلــس
الــوزراء بتاريخ  ،2017/9/15وتشكيل
ل ـج ـنــة ت ـق ـن ـيــة م ــن ق ـب ــل وزيـ ـ ــر ال ـطــاقــة
وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ل ـ ـ ـ ــدرس وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــروض
اإلدارية واملالية مع إدارة املناقصات.

ماذ يعني هذا القرار؟
ف ــي ال ــواق ــع ،إن قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ّ
يركز على أمور ذات طابع إداري بحت،
لكن الالفت أنه لم يذكر كلمة "عائمة"،
أي أن الـعــروض التي ستكون مقبولة
ال تتعلق ببواخر الكهرباء حصرًا ،بل

قد تكون عروضًا إلنشاء معامل ثابتة
على اليابسة ،والالفت أيضًا أنه جرى
تقليص مهل التسليم ،بما ينافي أي
مـنـطــق ت ـج ــاري ،وه ــو مــا يـثـيــر أسئلة
واسـعــة عــن الـهــدف مــن ذكــر هــذا األمــر
في منت قرار مجلس الــوزراء :فمن هي
الشركة التي ستكون جــاهــزة لتسليم
معمل كـهــربــاء ثــابــت أو عــائــم خ ــال 3
أشـهــر؟ كــم هــو عــدد الـشــركــات الـقــادرة
على تقديم عــرض فــي ضــوء التجربة
السابقة فيَ استدراج العروض امللغى
الــذي لم يبق فيه ســوى عــارض وحيد
بعد زي ــادة مهل التسليم مــن  3أشهر
إلــى  12شـهـرًا؟ وإذا كــان يمكن إنشاء
معامل كـهــربــاء على اليابسة خــال 3
ً
أشهر أو  6أشهر ،فلماذا أصال اللجوء
إلــى البواخر؟ وملــاذا ال تبني مؤسسة
كهرباء لبنان معامل مماثلة لها دائمة
وليست مؤقتة؟
ي ـف ــرض ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء كـفــالــة
مــؤقـتــة بـقـيـمــة  50مـلـيــون دوالر ،هــذا
ال ـش ــرط ج ــاء بـعــد ن ـقــاش ح ــول جـ ّ
ـديــة
الـ ـع ــروض ال ـتــي ت ـش ــارك ف ــي املـنــافـســة
عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ـ ــروض ب ـ ــواخ ـ ــر
الكهرباء ،وهو شرط يمكن قبوله رغم
أن ال ـك ـفــالــة امل ـع ـت ـمــدة ف ــي املـنــاقـصــات
العمومية ال تتعدى  %3.5من القيمة
ً
اإلجـمــالـيــة ،لكنه يبقى شــرطــا مقبوال
ف ــي م ـنــاق ـصــة دولـ ـي ــة كـ ـه ــذه .ل ـك ــن مــا
ً
لـيــس م ـق ـبــوال ،هــو أن يـمـنــح ال ـعــارض
مهلة أسبوعني فقط لتقديم العرض!

أي شــركــات لديها ال ـقــدرة على تقديم
ع ـ ــرض بـ ـه ــذا املـ ـسـ ـت ــوى م ــن الـتـعـقـيــد
الـفـنــي والـتـقـنــي خ ــال  15يــومــا؟ ومــن
األسئلة التي يثيرها القرار ما يتعلق
بالتكليف امل ـ ّ
ـوج ــه إلدارة املـنــاقـصــات
مع تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير
الطاقة واملياه لدرس وتقييم العروض
اإلداري ــة واملالية مع إدارة املناقصات.
فإذا كانت ّإدارة املناقصات هي الجهة
ّ
املعنية بفض العروض ،فلماذا يشكل
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ل ـج ـنــة تـقـنـيــة مـهـمـتـهــا
"تـقـيـيــم ال ـع ــروض اإلداري ـ ــة واملــال ـيــة"؟
ومــا هــي صــاحـيــات هــذه اللجنة ،هل
هــي لجنة اسـتـشــاريــة أو أن تقريرها
سيكون ملزمًا إلدارة املناقصات؟ وملاذا
ال تعامل وزارة الطاقة مثل كل اإلدارات
الـعــامــة الـتــي تسمي مـنــدوبــن لها في
اللجنة لهم رأي اسـتـشــاري تقني؟ أال
ّ
يشكل هذا األمر تعديًا على صالحيات
إدارة امل ـنــاق ـصــات بـعــد حــرمــان ـهــا من
فــرصــة دراسـ ــة دف ـتــر ال ـش ــروط وإب ــداء
مالحظاتها عليه ،أم أن مجلس الوزراء
يريد تكرار مشكلة استدراج العروض
امللغى مع فرق وحيد وهو إلــزام إدارة
امل ـنــاق ـصــات بـمـخــالـفــة ال ـق ــوان ــن بـنــاء
على قرار مجلس الوزراء؟

تقرير العلية

ّ
العلية الكثير
لقد تضمن تقرير جــان
مــن املــاحـظــات على إج ــراءات التلزيم
ومـســار اس ـتــدراج الـعــروض القانوني

بند يتيح قبول العروض التي تتضمن التشغيل بواسطة الديزل (مروان طحطح)

واإلداري وطــريـقــة احـتـســاب األسـعــار
وسـ ـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ـ ــا ...ل ـ ـكـ ــن ورد ف ـ ـيـ ــه أمـ ـ ـ ــران
أســاسـيــان؛ األول يتعلق بالتعديالت
التي أجريت على دفتر الشروط أثناء
عملية التقييم ،أي بعد تقديم الشركات
عــروضـهــا .والـثــانــي يتعلق بالعارض
الثاني الــذي رفضت إدارة املناقصات
ً
اعتباره عارضًا مقبوال.
ّ
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـش ــق األول ،ت ـب ــن أن
االسـتـشــاري لــم ينجز عمله ،بــل طلب
من العارضني مستندات إضافية ورفع
ّ
ت ـقــريــره ق ـبــل ت ـســلــم ه ــذه امل ـس ـت ـنــدات،
فيما ّقدم أجوبة للشركات عن أسئلتها
أحدثت تعديالت على دفتر الشروط،
مـنـهــا تــوسـيــع مـهـلــة الـتـسـلـيــم إل ــى 12
شهرًا .تعديل كهذا ،كان حيويًا وفتح
الباب أمام الشق الثاني ،إذ شكل سندًا
لـلـطـلــب م ــن إدارة امل ـنــاق ـصــات اعـتـبــار
ال ـ ـعـ ــارض ال ـث ــان ــي ( BBEال ـب ـســات ـنــة)
ً
عــارضــا مـقـبــوال يـتــوجــب فـتــح عرضه
إل ــى جــانــب ع ــرض شــركــة كــارادي ـن ـيــز.
عرض البساتنة ،بحسب تقرير العلية،
ك ـ ــان ي ـت ـض ـمــن ن ـق ـصــا ف ــي م ـس ـت ـنــدات
ً
ج ــوه ــري ــة ،ف ـض ــا ع ــن أن امل ـس ـت ـنــدات
املطلوبة تتوافق مــع الـشــروط املعدلة
مــن قـبــل االس ـت ـشــاري ولـيــس مــع دفتر
الـشــروط األص ـلــي ...وعــرض البساتنة
ه ـ ــو م ـع ـم ــل عـ ــائـ ــم واح ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي م ــوق ــع
الزهراني يعمل بواسطة الديزل بقدرة
 325ميغاواط ،أي أقل بكثير من القدرة
املطلوبة  382.5ميغاواط .وقد اشتكت

إدارة املـنــاقـصــات مــن الـقـبــول بتعديل
الوقود من فيول أويل إلى ديزل ،فيما
هناك شركات اعترضت على هذا األمر
وال سـيـمــا ت ـلــك ال ـتــي تـعـمــل بــواسـطــة
الغاز املنزلي.

استبعاد الغاز

ّ
الحجة التي استعملها
في الواقع ،إن
وزيـ ــر ال ـطــاقــة س ـي ــزار أب ــي خـلـيــل في
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـت ـب ــري ــر م ــوض ــوع
إص ــراره على أن يـكــون وقــود املعامل
في لبنان هو الفيول أويل في انتظار
تلزيم منصات تحويل الغاز السائل
واستعمال الغاز املسال ،هي أن للدولة
اللبنانية عـقــودًا مــن دول ــة لــدولــة مع
الجزائر والكويت لشراء الفيول أويل،
وه ــي ع ـقــود تــؤمــن حــاجــة لـبـنــان من
هذه املــادة لتشغيل معامل الكهرباء،
ولــذلــك فــإن الــوقــود املـتــوافــر بالنسبة
إلى الكهرباء هو الفيول أويل .املفاجأة
أنه يرد في دفتر الشروط الجديد بند
يتيح قـبــول ال ـعــروض الـتــي تتضمن
الـتـشـغـيــل بــواس ـطــة ال ــدي ــزل! ويـشـيــر
دفتر الشروط املعروض على مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،الـ ــى أنـ ــه "س ـت ـك ــون مـنـشــآت
إنتاج الطاقة مؤلفة من وحدات إنتاج
ال ـطــاقــة واألعـ ـم ــال املــدن ـيــة واألع ـم ــال
البيئية والبحرية واألعـمــال املتعلقة
بلزوم تخزين املحروقات ولزوم الربط
على الشبكة ،ولــزوم تحسني خطوط
الـ ـنـ ـق ــل الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـص ــري ــف ال ـط ــاق ــة
املنتجة وكل األعمال الالزمة لألنظمة
املساعدة .ستعمل الوحدات اإلنتاجية
على الفيول الثقيل أو الــديــزل بطاقة
صــاف ـيــة  400م ـي ـغ ــاواط ()%10 -/+
في كل موقع" .أال يعني هذا األمر أنه
فتح الباب أمام الشركة الوحيدة التي
ق ـ ّـدم ــت ال ـع ــرض ع ـلــى ال ــدي ــزل؟ ومل ــاذا
استبعد الـغــاز املـنــزلــي مــن هــذا األمــر
طاملا أن الشركة تتعهد تأمينه ،وطاملا
أن تـجـ ّـمــع مـحـتـكــري ال ـغــاز فــي لبنان
يستأجرون كل خزانات الغاز املنزلي
املـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى ال ـس ــاح ــل ال ـل ـب ـنــانــي
وه ــم يـتــركــونـهــا ف ــارغــة لــإب ـقــاء على
احتكارهم الستيراد هــذه املــادة التي
يمكن استعمالها في إنتاج الكهرباء
بكلفة أقل بنسبة  %25وقد تصل إلى
 %40مقارنة مع الفيول أو الديزل.
ي ـض ـي ــف دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط أن ـ ــه بـسـبــب
عــدم توافر املساحة الالزمة للمشروع
ع ـل ــى األرض ف ــي م ــوق ـع ــي ديـ ــر ع ـمــار
وال ــزه ــران ــي ،فـ ــإن امل ـن ـش ــآت املـقـتــرحــة
س ـت ـك ــون إمـ ــا ع ــائ ـم ــة أو ع ـل ــى م ــواق ــع
متاخمة للمنشآت املــوجــودة حاليًا...
مــن دون أن يـكــون هـنــاك ت ـعــارض بني
الـبـنــى الـتـحـتـيــة لـلـمـنـشــآت امل ــوج ــودة
واملنشآت املقترحة ،وفــي هــذه الحالة
عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــارضـ ــن أن ي ـ ـتـ ــأكـ ــدوا عـلــى
نفقتهم الخاصة من كلفة وشروط عقد
إجــارة األرض الالزمة إلنشاء املشروع
املقترح".
ومن الشروط أن العرض ّ
يقدم لثالث
س ـنــوات ،مــع إمكانية تـجــديــده لفترة
أخــرى يكون أقصاها خمس سنوات.
وه ــذا األم ــر غــريــب جـ ـدًا ،إذ إن هـنــاك
إج ـمــاعــا ل ــدى ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تعمل
في مجال صناعة الطاقة الكهربائية
على أن مردود االستثمار في مولدات
تــؤجــر مل ــدة قـصـيــرة سـيـكــون أق ــل من
مـ ــردودهـ ــا ال ـت ــأج ـي ــري ل ـف ـ ّتــرة أطـ ــول،
وهذا أمر يجب تحديده بدقة في دفتر
الشروط من أجل الحصول على سعر
أرخص.

