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 في مهّب الريح قطاع اإلتصاالت: ال استمرارية لتحسين الشبكة وعقدا الصيانة والتشغيل

 
 معن البرازي

التصاالت بموازاة إيعاز وزير المال السابق علي حسن خليل وقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد ي موضوع صيانة شبكات اد فحتى اآلن ال جدي 
لى ه عالى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة في الملف، علمًا أن الديوان كان قد أعطى موافقت 2019الصيانة مع هيئة "أوجيرو" للعام 

 .ه بالرقابة المسبقةالعقد بموجب صالحيت
منهم يستخدمون الخدمات الصوتية فيما يستخدم  874967مليون مستخدم للشبكة ) 1.12وحتى الساعة صيانة شبكات االتصاالت متوقفة، وهي تهدد نحو 

 .اآلخرون خدمات "الداتا"(
فيبدو انها في إجازة ادارية، أو في مرحلة تسليم وتسلم، وهي مرحلة تصريف  أما وزارة االتصاالت م.هيئة "أوجيرو" لم تتبلغ بعد قرار الوزير خليل اال عبر االعال

الملف هو من أعمال بموجب الدستور. والجدير ذكره هو حقيقة تدّخل لجنة االتصاالت النيابية في موضوع عقد الصيانة مع هيئة "اوجيرو"، علمًا ان هذا 
قة االجتهاد بين الغرفة السابعة في الديوان ورئيس الديوان والمدعي العام، وما هو دور لجنة اإلعالم ن المحاسبة(. فما حقييواصالحيات السلطة القضائية )د

ن تأخرت الموازنة ماذا يفعل الد يوان وما ذنب واإلتصاالت؟ وزيادة، هل على "أوجيرو" متابعة أعمال الشبكة وتشغيلها على رغم "ايعاز" وزير المال؟ وا 
 شتركين في الشبكة؟الم
 ف بلغت األمور هذا الحد؟كي

رسوم تعّد المديرية العامة ، وسندًا لهذا الم19/6/2018تاريخ  3269تقوم هيئة "أوجيرو" باألعمال التي تكلفها إياها وزارة اإلتصاالت بناء على المرسوم رقم 
صيانة وتشغيل المنشآت والشبكة الهاتفية من الموازنة المرصودة لهذه المديرية، لذلك " للالستثمار والصيانة في وزارة اإلتصاالت مشروع عقد مع هيئة "أوجيرو

ت تطلب تجديد العقود معها لتسيير المرفق العام، أما المرجع الصالح كانت هيئة "أوجيرو" وتنفيذًا للموجبات التعاقدية معها للصيانة والتشغيل مع وزارة اإلتصاال
 فهو المديرية العامة لالستثمار والصيانة في وزارة اإلتصاالت، بعد أن تقّر موازنة هذه الوزارة وتتوافر االعتمادات الالزمة، وفي حالها لتوقيع هذه العقود وتجديد

 .لعقد أو توقيع عقد جديدعدم توافر هذين الشرطين ال يمكن تجديد ا
ية العامة لالستثمار والصيانة تطلب من هيئة "أوجيرو" االستمرار بتسيير دير في ظل الظروف التي كانت تؤخر صدور موازنة وزارة اإلتصاالت، كانت الم

مما  31/7/2019صدرت بتاريخ  2019ن موازنة العام المرفق العام الى حين استكمال اجراءات تجديد العقود العائدة للصيانة والتشغيل. وعلى سبيل المثال، فإ
 .حال دون توقيع العقد قبل هذا التاريخ

مرفقًا  2019إلى وزير االتصاالت إلبرام عقد تنظيم أعمال الصيانة والتشغيل للعام  7156بتوجيه كتاب رقم  1/8/2019هيئة "أوجيرو" بتاريخ  امتلذلك ق
 .نة النيابية لم تقتنع بهذه الوقائعبمشروع عقد لهذه الغاية. اال ان اللج

واب، متهمًا رئيسة الغرفة السابعة القاضية زينب حمود والمستشارة الرئيسية في هذه الغرفة النوكان النائب جهاد الصمد قد عقد مؤتمًرا صحافًيا في مجلس 
نفاق مخالف لكل القوانين و  هدار للمال العام وا   ."2019مليون دوالر خالل العام  125األنظمة يتخطى الـ القاضية سنا كروم بتغطية "مخالفات وا 

 ماذا في الوقائع؟
ال صيانة وتشغيل المنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة االتصاالت ُكلفت إياه هيئة "أوجيرو" بموجب كتاب من وزير االتصاالت مستندًا أعمان االستمرار بتنفيذ 

ارة لوز بكة الثابتة العائدة القاضي بتكليف هيئة "أوجيرو" أعمال صيانة وتشغيل منشآت وتجهيزات الش 3269وبناء على المرسوم رقم  2019إلى عقد العام 
 ."االتصاالت بموجب عقد اتفاق رضائي يجدد سنويًا يعقد ما بين الوزارة و"أوجيرو

، 2019ة والتشغيل للعام وطلب الكتاب "االستمرار بتنفيذ األعمال وتقديم الخدمات بالشروط التعاقدية ذاتها العائدة لعقد االتفاق الرضائي لتنظيم اعمال الصيان
 ."... وبغية تأمين استمرارية عمل مرفق االتصاالت2020يد عقد الصيانة والتشغيل للعام تجديثما تستكمل إجراءات وذلك ر 

وفي كتاب موجه الى المدير العام لالستثمار في وزارة االتصاالت باسل األيوبي، طلب المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي  16/1/2020وفي تاريخ 
يعترض بموجبه على مشروع عقد اتفاق  2/1/2020ب جهاد الصمد الى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة المؤرخ نائدًا الى ورود كتاب للفوزي خميس استنا

ون من دون وجود عقد موقع معها ومن د 2019، على اعتبار أن هيئة "أوجيرو" قد باشرت التنفيذ خالل العام 2019رضائي بين وزارة االتصاالت عن العام 
هدارًا لألموال العمومية فقةاالستحصال على موا  .ديوان المحاسبة المسبقة على هذا العقد، مما يشكل مخالفة للقوانين واألنظمة النافذة وا 

ام المالي المؤرخة ومطالعة المفتش الع 23/7/2019ويقول القاضي خميس انه استند الى تقرير التفتيش المركزي أعاله والمتضمن تقرير التفتيش المالي المؤرخ 
 مع كامل ملف التحقيق المتعلق بأوضاع هيئة "أوجيرو". ويضيف: "يتبين من مضمون تقرير التفتيش المركزي المشار إليه أعاله وجود مخالفات 22/8/2019

نفاق مبالغ مالية بصورة غير مبررة ومن دو  هدار لألموال العمومية وحاالت توظيف غير قانونية وا  للهيئة ومن دون لي ن احترام النظام المامالية فاضحة وا 
 ."الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات لدى الهيئة

التحقيقات من النيابة وعليه طلبت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة "التريث في االجراءات اآليلة إلى وضع مشروع العقد موضع التنفيذ إلى حين صدور نتيجة 
 ."حة العامة وحفاظًا على األموال العامةمصلبة وذلك حرصًا على الالعامة لدى ديوان المحاس

https://newspaper.annahar.com/author/24870-%D9%85%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A


 :هذا في الوقائع، أما في مفارقات القضية
( تفتيش هيئة "اوجيرو"، وذلك 2019ب/ 60/7)الرقم المتسلسل للتكليف:  2019اواًل : تّم تكليف المفتش المالي إدوار عيد في نطاق البرنامج السنوي للعام 

المتعلق بإقرار برنامج التفتيش السنوي لإلدارات العامة والمؤسسات والبلديات واتحادات  6/2/2019تاريخ  6/2019ي رقم ركز تنادًا إلى قرار هيئة التفتيش الماس
 .(7/2/2019البلديات بطلب من المفتش العام المالي وائل سامي خداج )في 

 ن ابالغ هيئة "اوجيرو" باألمر؟فهل تم تكليف مفتش آخر القيام بهذه المهمة ودو 
 2019للعام : استنادًا الى كتاب المدير العام لالستثمار والصيانة باسل األيوبي الى هيئة "أوجيرو" حول مراحل ملف تجديد عقد الصيانة والتشغيل نياً ثا

، وأن 2019م لعاارية العمل الى حين تجديد العقد ل( يؤكد تسلم الهيئة بحسب األصول كتاب استمر 31/12/2019تاريخ  2019هـ أ//7156)المرجع: رقم 
بعد اجتماعات عدة آخرها االجتماع الذي عقد في مكتب المدير  16/10/2019مشروعًا للعقد النهائي تمت الموافقة عليه والتأشير على كل صفحاته بتاريخ 

 .العام لالستثمار والصيانة
 :)بحسب األيوبي( فهي 2018 عاممنذ أواخر ال 2019والتشغيل للعام اما المراحل التي مر بها ملف تجديد عقد الصيانة 

مليار ليرة لبنانية تم لحظها كمساهمة في الموازنة في حينه وعدم لحظ أي مبلغ في بند  125بمبلغ حوالى  2018كان قد أبرم عقد الصيانة والتشغيل للعام  -أ 
 .خالفه"صيانة أخرى" المخصص اصاًل لنفقات الصيانة والتشغيل و 

لعدم لحظ أي مبلغ في بند "صيانة أخرى" خالل االجتماع الذي عقد في وزارة المال عند درس  2019لسير بالتجديد لعام ر ابعد إلغاء المساهمة تعذ -ب
 .2019مشروع موازنة 

ة التقديرية يليأ.ص. تزويدها جدول النفقات التشغ/13705طلبت المديرية العامة لالستثمار والصيانة من هيئة "اوجيرو" بكتابها رقم  6/12/2018بتاريخ  -ج 
 118، تطلب بموجبه تجديد العقد بقيمة 2018/12/12تاريخ  2018هـ أ//11517للسير بتجديد العقد، ووجهت هيئة "اوجيرو" الكتاب رقم  2019للعام 
 .ملياراً 

أ.ص. تاريخ /13705ب رقم كتارية العامة لالستثمار والصيانة العلى ضوء وضع االعتمادات حينها وبعد أخذ رأي دائرة المحاسبة وجهت المدي -د
 .إلى الوزير للتوجيه حول كيفية تأمين االعتماد الالزم للتجديد 27/12/2018

يد انه "وبعد ( يف12/12/2018تاريخ  2018هـ.أ.//11517)رقم  2019ثالثًا: واستنادًا الى كتاب موجه الى األيوبي وهو مشروع عقد الصيانة والتشغيل لعام 
ع ن انجاز مشروع عقد الصيانة والتشغيل لهذا العام والموافقة عليه وتبليغه إلى الهيئة وفقًا لألصول... يبلغك انه لغاية تاريخه لم يوقدو  2019أن انقضى العام 

م العقد، ورفعًا للمسؤولية برال، أي اننا لسنا المرجع الصالح الالعقد ويبلغ إلينا وفقًا لألصول من المرجع الصالح. وبما اننا الفريق الثاني الذي توكل إليه األعما
 ."القانونية واإلدارية التي ستنتج عن هذا األمر

يانة وتحديث وتوسعة رابعًا: تسيير المرفق العام جاء بعد تكليف هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة )أوجيرو( اعمال تشغيل وص
جاء تكليف هيئة ادارة واستثمار منشآت  5/9/1994تاريخ  5613وزارة االتصاالت، وبناًء على المرسوم رقم  الحآت والتجهيزات وجباية الفواتير لصالمنش

تكليف هيئة "اوجيرو" وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة )أوجيرو( اعمال صيانة لحساب وزارة االتصاالت، وبناًء على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ل
ة الالزمة لشبكة الهاتف العائدة لوزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية وتنفيذ اعمال توسيع شبكات الهاتف الثابت المحلية وتوسع التأعمال التوصي

وتشغيل نة معلوم أن هيئة "اوجيرو" تقوم بصياو  .DSL البحري ومشروع االنترنت السريع IMEWE الكوابل البحرية وشراء سعات دولية والمشاركة في كابل
العامة والخاصة نظرًا  وتوسعة وتطوير الشبكة الهاتفية الثابتة بكل مكوناتها لمواكبة تطور قطاع االتصاالت وتقديم الخدمات التي تطاول كل المرافق الخدماتية

لم يوضع موضع التنفيذ في  431/2002م رق يث إن قانون تنظيم قطاع االتصاالتالى النقص الحاد في كوادر وحدات وزارة االتصاالت الفنية واإلدارية، بح
 ."كل ما يتعلق بإنشاء شركة "ليبان تلكوم

(. وبعد موافقة مجلس 17/4/2018ولقد جاء تكليف هيئة اوجيرو العقد المذكور بناًء على اقتراح وزير االتصاالت، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ) تاريخ 
حيث كلفت هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة )أوجيرو(  2018حزيران  19 وبقرار صادر في 4/4/2018ء بتاريخ الوزرا

يذها ومراقبة تنف اعمال تشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات وجباية الفواتير لصالح وزارة االتصاالت، على أن توّصف االعمال وكلفتها وآلية
اتفاق رضائي شامل يجدد سنويًا يعقد بين الوزارة وهيئة "أوجيرو"، على أن تغطى كلفة هذه االتفاقات من ضمن االعتمادات الملحوظة قد حسن التنفيذ بموجب ع

 .في موازنة وزارة االتصاالت لهذه الغاية
، وبرأي استشاري من ديوان 2018التشغيل ة و قة ديوان المحاسبة على عقد الصيانارفق بمواف 2019خامسا: إشارة الى ان مشروع عقد الصيانة والتشغيل 

 .2019ومشروع عقد الصيانة المقدم من هيئة "اوجيرو" للعام  2018المحاسبة لصرف نفقات عن العام 
  عن هذه الموافقات؟ 2019فلماذا تم التراجع في 

 
 

 


