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الجمعة  15كانون الثاني  2016العدد 2788

مجتمع وإقتصاد
على الغالف كشف قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة أن هيئة إدارة السير أجرت تعديالت على دفتر شروط
مناقصة «المعاينة الميكانيكية» الذي ّ
أقره مجلس الوزراء ،ما ّأدى إلى إقصاء عارضين محتملين واإلخالل بموجبات
العالنية والمنافسة .هذا القرار فرض تأجيل مناقصة المعاينة الميكانيكية حتى تسليم إدارة المناقصات دفتر
الشروط الصحيح إلعادة إطالقها مجددًا

ّ
مناقصة المعاينة الميكانيكية دفتر الشروط «مزور»
محمد وهبة
كــان يـفـتــرض أن تنتهي مهلة تقديم
عـ ـ ــروض م ـن ــاق ـص ــة ت ـل ــزي ــم «مـ ـش ــروع
تـحــديــث وتـطــويــر وتـشـغـيــل محطات
امل ـعــاي ـنــة وال ـك ـشــف املـيـكــانـيـكــي على
املـ ــرك ـ ـبـ ــات اآللـ ـ ـي ـ ــة ،وب ـ ـنـ ــاء وت ـش ـغ ـيــل
ـات ج ــدي ــدة» ،ي ــوم غ ـ ٍـد الـسـبــت،
م ـح ـطـ ّ
وأن ت ـف ــض ص ـب ــاح يـ ــوم االثـ ـن ــن 18
ك ــان ــون ال ـثــانــي  2016ف ــي م ـقـ ّـر إدارة
امل ـن ــاق ـص ــات .إال أن الـفـضـيـحــة الـتــي
كشف عنها قضاء العجلة في مجلس
شـ ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي
شكري صــادر ،واملتمثلة بإقدام هيئة
إدارة السير على إجراء تعديالت على
دفـتــر ش ــروط املناقصة املــوافــق عليه
ً
م ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،فــرضــت ج ــدوال
ُ
صدر
زمنيًا مختلفًا .فمن املتوقع أن ي ِ
مدير املناقصات جان العلية ،صباح
ال ـ ّي ــوم ،قـ ــرارًا يـقـضــي بـتــأجـيــل مــوعــد
أجل ُيسمى الحقًا
فض العروض
إلى ٍ
ّ
ف ــي ان ـت ـظ ــار ت ـســل ـمــه دف ـت ــر ال ـش ــروط
الصحيح ال ــذي أق ـ ّـره مجلس ال ــوزراء
من وزارة الداخلية.

تعديالت بعلم من؟
ج ــاء قـ ــرار صـ ــادر ف ــي إطـ ــار اع ـتــراض
رفعته مجموعة شــركــات ّادع ــت أنها
مـتـضـ ّـررة مــن إضــافــة بـنــود إلــى دفتر
ال ـ ـشـ ــروط بـ ـه ــدف إق ـ ـصـ ــاء ال ـش ــرك ــات
املدعية وشركات أخرى أيضًاّ .
املدعون
هـ ــم ثـ ــاثـ ــةControle technique« :
 ،»automobile hallinestوشركة توما
ل ـل ـه ـن ــدس ــة واألب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث ،وم ــؤسـ ـس ــة
سوبال الهندسية املمثلة بشركة فال
السعودية املحدودة ـ فرع لبنان.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ن ـ ـ ـ ـ ّـص االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراض ،فـ ــإن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات اش ـ ـتـ ــرت دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط

عارضون
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت سـ ـ ـب ـ ــع
شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى دفـ ـ ـت ـ ــر
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ،ه ـ ـ ــيglobal :
( techلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة)opus ،
( inspectionس ــوي ــدي ــة)،
( applusإس ـ ـ ـبـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة)،
الجهاد للتجارة والتعهدات
(لبنانية)bureau veritas ،
(فرنسية)( vall ،بلجيكية)،
( SGSس ــوي ـس ــري ــة) .آخــر
الشركات هي «غلوبال تك»
التي اشترت دفتر الشروط
ف ــي مـطـلــع تـشــريــن الـثــانــي،
أي قبل املوعد األول املحدد
ل ـفـ ّـض ال ـع ــروض بـنـحــو 20
يومًا.
وتتضمن املناقصة «تحقيق
ن ـ ـ ـظـ ـ ــام م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل إلدارة
عمليات املعاينة امليكانيكية
م ـ ــن أشـ ـ ـغ ـ ــال وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
وبـ ــرامـ ــج وأن ـظ ـم ــة تـشـغـيــل
وخــدمــات الــدعــم والصيانة،
وتجهيز املــراكــز ،وخــدمــات
التشغيل ،علمًا بــأن بــدالت
املعاينة سيستوفيها امللتزم
من أصحاب املركبات وفق
األسـعــار املـحـ ّـددة فــي العقد
الذي سيوقع معه».

ّ
وسددت مبلغ  15مليون ليرة مقابله.
ثــم عـمــدت إلــى تــدقـيــق دفـتــر الـشــروط
ومــراج ـعــة ال ــدوائ ــر املـخـتـصــة بشأنه
«غير أنها فوجئت بوجود مجموعة
م ــن امل ـخ ــال ـف ــات الـ ـف ــادح ــة ت ــرم ــي إل ــى
إع ـ ــادة وض ــع ي ــد هـيـئــة إدارة الـسـيــر
على إجراءات املناقصة خالفًا لقراري
مجلس ال ــوزراء ،وإلــى إضافة شروط
لــم تكن واردة فــي دفتر الـشــروط عند
إقــراره من قبل مجلس الــوزراء بهدف
إقـ ـص ــاء الـ ـش ــرك ــات امل ــدعـ ـي ــة ،وح ـصــر
املنافسة بعدد محدود من العارضني،
إذ عـ ـم ــدت ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـي ــر بـعــد
ً
إحـ ــالـ ــة دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ـ ـعـ ــدال عـلــى
إدارة املـنــاقـصــات ،إل ــى إضــافــة شــرط
جديد لــم يكن ملحوظًا فــي املؤهالت
ّ
املهنية والـفـنـيــة الـتــي يـتــرتــب عليها
قـ ـب ــول ال ـ ـعـ ــارض أو اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده ،هــو
حيازة تصنيف  17020 ISOفيما كان
دفتر الشروط يلحظ حيازة العارض
شـهــادة  .2008:9001 ISO/IECكذلك
أضافت هيئة إدارة السير شرطًا آخر،
هو زيــادة عدد املعاينات امليكانيكية
الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغــي أن يـ ـك ــون ق ــد أج ــراه ــا
الـ ـ ـع ـ ــارض ،مـ ــن م ـل ـي ــون ــن إل ـ ــى ثــاثــة
ماليني مركبة في السنة».
كــذلــك ،اسـتـنــدت ال ـشــركــات إل ــى كتاب
ّ
وجـ ـه ــه وزي ـ ــر االق ـت ـص ــاد أالن حكيم
ـوزراء ،يطلعه فيه على
إلــى مجلس ال ـ ُ
ال ـت ـعــديــات ال ـتــي أدخ ـل ــت عـلــى دفـتــر
الشروط ،وهو ما أفضى إلى «تأجيل
موعد املناقصة من  2015/11/26إلى
.»2016/1/18

ّرد «الدولة»

ف ــي امل ـق ــاب ــلّ ،
ردت ال ـج ـهــة املـسـتــدعــى
ب ــوجـ ـهـ ـه ــا بـ ــواس ـ ـطـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
القضايا في وزارة العدل (لم يشر القرار
إلى هوية الجهة ،علمًا بأن االعتراض
موجه ّ
ّ
ضد الدولة اللبنانية ممثلة بكل
من :وزارة الداخلية ،هيئة إدارة السير،
رئـ ــاسـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،الـتـفـتـيــش
املركزي ،وإدارة املناقصات) .الالفت أن
هذه الجهة لم تنكر حصول تعديالت
على دفتر الشروط ،بل أشــارت إلى أن
«التعديالت املشكو منها ،وعلى فرض
ح ـص ــول ـه ــا ،ف ــإن ــه ي ـق ـت ـضــي م ـق ــاض ــاة
هيئة إدارة السير واآلليات واملركبات
بشأنها ،على اعتبار أن هــذه األخيرة
ت ـت ـم ـتــع بــال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـع ـن ــوي ــة ،كـمــا
يجب أن يطعن بها وليس بــإجــراءات
إعالن املناقصة».

«التزوير» ثابت
ه ـ ـكـ ــذا ،أصـ ـب ــح األم ـ ـ ــر ب ـي ــد ال ـق ــاض ــي
صادر الذي يرأس القضاء املستعجل
ف ــي م ـج ـلــس ش ـ ــورى الـ ــدولـ ــة .اسـتـنــد
ليقول« :من
صادر إلى أوراق الدعوى
ُ
الـثــابــت أن دفـتــر ال ـشــروط قــد أدخـلــت
ت ـع ــدي ــات ع ـل ـيــه م ــن ق ـبــل املـسـتــدعــى
بوجهها الثانية (هيئة إدارة السير)
بإضافة شــروط جــديــدة ،ســواء لجهة
تصنيف  17020 ISOأو لـجـهــة عــدد
املعاينات» .ويؤكد ّ صادر أن «إضافة
ش ــروط مهنية وفــنـيــة غـيــر ملحوظة
فــي دفـتــر الـشــروط ال ــذي أق ــره مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،م ــن دون ال ــرج ــوع إل ــى هــذا
األخير ،من شأنها إقصاء العارضني
الــذيــن ال تـتــوافــر فيهم ه ــذه الـشــروط
ال ـج ــدي ــدة ملـصـلـحــة ش ــرك ــات عــارضــة
أخرى وتفضيل هؤالء اآلخرين ،األمر
ً
ّ
الذي يشكل إخالال بموجبات عالنية
ال ـص ـف ـق ــة واملـ ـن ــافـ ـس ــة ( )...مـ ــن ش ــأن
هــذه اإلضــافــات التعديل فــي املعايير
املعتمدة الختيار العارضني واعتماد
مـعــايـيــر أش ـ ّـد غـيــر مـنـصــوص عليها
في دفتر الشروط (األصلي) ،ما يؤدي
عمليًا إل ــى تفضيل بـعــض الـشــركــات

الـعــارضــة واستبعاد شــركــات أخــرى،
ومنها الشركات املستدعية».
ويـ ـخـ ـل ــص قـ ـ ــرار صـ ـ ــادر إلـ ـ ــى «الـ ـ ــزام
امل ـس ـتــدعــى بــوج ـه ـه ـمــا (ه ـي ـئــة إدارة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــر وك ـ ـ ـ ــل اإلدارات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى)
بموجبات توفير العالنية واملنافسة
املحتملني...
واملساواة بني العارضني
ُ
وبالتالي حذف الشروط التي أضيفت
إلى دفتر شروط املناقصة الذي وافق
عليه مجلس الوزراء».

مسار الخصخصة
فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،إن والدة دفـ ـت ــر شـ ــروط
املناقصة امل ــذك ــورة ،ج ــاءت بعد مسار
ط ــوي ــل ت ـض ـ ّـم ــن خ ـص ـخ ـصــة امل ـعــاي ـنــة
والكشف امليكانيكي لفترة تــزيــد على
 12سنة .طــوال هــذه الفترة ،كــان هناك
ملتزم واحد هو شركة «فال» .في البدء
ّ
لــزمــت هــذه الشركة« ،بـصــورة مؤقتة»،
ّ
إنشاء وتشغيل  5مراكز معاينة ملدة 10
سنوات بطريقة  .BOTوقبل نهاية العقد
معها ،كان وزير الداخلية السابق مروان
شــربــل ي ـت ـفــاوض عـلــى ت ـمــديــده لفترة
خمس س ـنــوات ،إال أن مجلس ال ــوزراء
ّقرر إطالق مناقصة عمومية مفتوحة،
وأقر «بصورة مؤقتة» تمديد العقد ّ
ّ
ملدة
ّ
 6أشهر .إال أن الدولة كعادتها ،حولت
املؤقت إلى دائم ،ففي  27آذار ّ 2014
مدد
العقد ملـ ّـدة  6أشهر أيضًا ،وأق ـ ّـر تمديد
ثالث لــ 6أشهر إضافية في  19تشرين
األول  ،2014ث ــم ُج ـ ـ ّـدد ال ـع ـقــد ل ـف ـتــرة 3
أشهر في انتظار انتهاء املناقصة التي
لم تنجز إلى اليوم.
ك ــل ه ــذه ال ـت ـمــديـ ّـدات ال ـتــي اسـتـفــادت
منها الشركة املشغلة حاليًا ،أي «فال»،
ك ــان ــت أيـ ـض ــا نـ ـت ــاج إرب ـ ـ ــاك وف ــوض ــى
اعتادت السلطة القيام به إزاء تقديم
ال ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة .ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم من

قضاء العجلة في مجلس الشورى
يقرر حذف الشروط المضافة
مستشر في
فساد
تزايد الحديث عن
ٍ
ٍ
آلـيــة تـقــديــم ه ــذه الـخــدمــة للمواطنني
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي ق ـ ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة امل ـش ـغ ـل ــة
ومحطات املعاينة على تغطية الطلب
عـلــى إج ــراء املـعــايـنــة امليكانيكية ،إال
أن مجلس الــوزراء أخذ أكثر من سنة
و 10أشـ ـه ــر ،ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـع ـقــد مع
«ف ــال» فــي  ،2012/10/31ليطلب من
هيئة إدارة السير وضع دفتر شروط
إلط ــاق «مـنــاقـصــة اس ـت ـحــداث مــراكــز
ّ
مـعــايـنــة مـيـكــانـيـكـيــة» ،ثــم كــلــف إدارة
املناقصات إطالق املناقصة بعد إقرار
دفتر الشروط.

القبض على المناقصة

هكذا ّ
ميز مجلس ال ــوزراء بــن العقد
مع الشركة الحالية لتشغيل محطات

املعاينة القائمة حاليًا وعددها أربعة،
ُ
وتـلــك الـتــي ستستحدث وعــددهــا 10
ّ
م ــراك ــز إضــاف ـيــة ت ـت ــوزع عـلــى بـيــروت
والكورة وجبيل وبعقلني والكويخات
وطرابلس والنبطية وصــور وبعلبك
وراشيا ،واستحداث مراكز للمعاينة
امل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة فـ ــي املـ ـن ــاف ــذ ال ـب ـحــريــة
والبرية.
ولـ ــم ُيـ ـسـ ـت ــدرك األمـ ـ ــر إال ب ـع ــد أش ـهــر
ع ـن ــدم ــا ن ــاق ــش م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
 2015/4/8كتاب وزارة الداخلية الذي
يربط بني نهاية عقد شركة «فال» في
ّ
 ،2015/3/31وبني استحداث محطات
إضافية ،إذ طلبت الوزارة تعديل اسم
امل ـش ــروع لـيـصـبــح «م ـش ــروع تحديث
وتطوير وتشغيل املحطات املوجودة
للمعاينة والـكـشــف امليكانيك وبـنــاء
وتجهيز وتشغيل محطات جديدة».
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،رف ـعــت هـيـئــة إدارة
الـ ـسـ ـي ــر دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ل ـل ـم ـش ــروع
الـ ـش ــام ــل ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .إال

شروط فنية
البنود املتفق على عدم حصول تزوير بشأنها في دفتر الشروط هي :أن يكون
لدى العارضني قدرة مالية تفوق  2.5مليون دوالر سنويًا لألعوام  2012و2013
و ،2014وأن يكونوا قد قاموا بأعمال مماثلة بنوعيتها ملـ ّـدة أقلها  10سنوات،
كحد أقصى ،وأن ّ
مشروعني ّ
يمتد التنفيذ على  10سنوات.
ّ
أمــا البنود «املعدلة» فهي على النحو اآلتــي :أن يكون العارض قد أجــرى معاينة
ميكانيكية لثالثة ماليني مركبة على األقــل في كل سنة ،وذلــك خــال السنوات
الخمس املاضية (أي ما ّ
معدله  15مليون سيارة في السنوات املذكورة) .ويجب
على العارضني تقديم إفــادة تؤكد حصولهم على تصنيف ISO 9001:2008
و.ISO 17020

