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 MEP  -Middle East Powerلشركة   OOC -مدير العملياتبصفته  يحي كمال مولود من:

 القيمين على موقع درج األلكتروني المحترمين، إلى:

 

 :الموضوع: حق الرد على التحقيق المنشور في موقعكم بعنوان

 

 كيف حرم الخالف بين نبيه بري وتحسين خياط أهل الناعمة من الكهرباء 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 
على موقع درج بعنوان " لبنان: كيف حرم الخالف بين  ل المنشورقرأنا بعناية المقا  2022أيلول    2بتاريخ  

   ، "نبيه بري وتحسين خياط أهل الناعمة من الكهرباء؟
المعلومات واالتهامات غير الموثقة، التي تقضي على مصداقية المقال المسمى   الهائل من  كم  للإننا نأسف  

 ."تحقيقا إستقصائيا"، وتمس بكل أسف بمصداقية الموقع المسؤول عن اإلعداد والنشر
 

لة منها إلى مؤسسة كهرباء لبنان"، وكأن  ، في رساCES يقول المقال إن “ين بخر” أوصت بالتعامل مع
ثالثة وكالء عن  فيما يلي وثيقة تثبت ان    تسمية من يجب أن يفوز في المناقصة.للشركة المصنعة حق  

، ونسأل ما هو الجدوى من إجراء األصلية لشركة "ين بخر"  استعدادها لتسليمنا قطع الغيار"ين بخر" أعلنت  
مع التنويه إلى أن   ؟او ما ينوب عنها  "ين بخر"  شركة هناك قرار مسبق بتسليم المعمل ل  مناقصة إن كان 

 ال وكيل حصري لـ"ين بخر في لبنان". 
 

REF: RTD-daraj- 220908                                                                         :2022-09-08التاريخ 



لم تكن شف افة في عرضها" المقدم ضمن مناقصة تلزيم معمل  MEP بنى المقال سردية تقول إن "شركة
الناعمة لتوليد الطاقة، مستندا إلى معلومتين كاذبتين، األولى تشكك بحقيقة وجود شركة سيمار التركية،  

 ، متهما شركةA Schedule B و Schedule  الثانية تروج لتالعب مزعوم بجدول الصيانة المقدم، بينو 
MEP مناسب". بأنها "لم تذكر في عرضها الجدول ال 

 
أكثر من  تبرير حقيقة أن السعر المقدم من شركتنا هو أقل ب اخذ المقال على عاتقه  ذلك في معرض وجاء  

 ا إنزالق المقال إلى تقديم إعالن تجاري ، والتي بدا جليCES من شركة  دوالر عن ذلك المقدم  مليون   1.7
 ."لصالحها، تحت غطاء "التحقيق الصحفي

 
. خالل فترة المناقصة، قدمنا لشركة كهرباء  في الرد على اإلشكالية األولى، فإن الرد يبدو لزوم ما ال يلزم

صاحبة  و  بالطبع، شركة حقيقية أن شركة سيمار هي تظهرلبنان كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة والتي 
 : ، وهو ما تثبته الوثائق التاليةتشغيل وصيانة المعاملخبرة وكفاءة في مجال 

 

 
 مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في اسطنبول ومصدقة من القنصلية اللبنانية   شركة سيمارإفادة تسجيل  



   

 
 المقدمة لشركة كهرباء لبنان  شركة سيمارحسابات 



  

 
 

، توثق قيام شركة سيمار التركية بتشغيل BIOTRendوثائق مقدمة لشركة كهرباء لبنان مصدرها شركة  
 . BIOTRendمعامل للطاقة في تركيا تملكها  4
 

قام فريق “درج” بالبحث  ال يمكن التغاضي هنا عن الفشل الذريع الذي تورط به المقال، حين أقر بالتالي: "
ا ع أنه و"، والواقعنها ليتبّين أّن ال أثر لها في العنوان المكتوب على العقد لوقت الذي جرت فيه في 

المستندات المصدقة من القنصلية اللبنانية والمقدمة   وفقهو المقدم  شركة سيمار    المناقصة، كان عنوان
وانتقلت إلى   ،2020عام    ،أعمالها  هاوتكبير   كجزء من تطور الشركةعنوانها  رت الشركة  غي  للدولة اللبنانية.  

 عنوان جديد تحت اسم شركة "إن تيك سيمار". 
 

ستقصائية، بت أن لديه قصور فظيغ في إعداد تحقيقات إعجز فريق درج عن معرفة هذه المعلومة يثإن  
فشله في الوصول إلى المعلومة، وهو فشل    بسببفضال عن البناء عليها التهام شركات وأفراد بالفساد،  

 .ال يتحمل مسؤوليته سواه
 



   

ضوع الرد، أن شركتنا كأي شركة أخرى، ال يعود أما في الرد على اإلشكالية الثانية، فإنه فات المقال مو 
بدفتر    االلتزاممنها هو إعالن    يطلب ، بل جل ما  خالل مرحلة تقديم العروض لها اقتراح جداول صيانة  

 .الشركة المصنعة للمحركات الشروط، واالستعداد لتقديم الصيانة وفق دفتر الشروط المحدد من قبل 
 

عداد التحقيق، أن هذه المسالة كانت موضوع استفسار من مؤسسة كهرباء لبنان استنادا من سوء حظ فريق إ 
 بتوصيات الشركة المصنعة تزامنا  مؤكدين الالتهامات الشركة المنافسة، وقد أجبنا على هذه االستفسارات  

 . 10/2020/ 30بحسب الرسالة المرفقة تاريخ   Bين الجدول ن ومتب
 

 
 للصيانة.  Bردنا على استفسارات مؤسسة كهرباء لبنان، وقد تم تحديد الجدول 

 
تثبت بطالن الخالصة التي قال فريق درج إنه توصل    ،Bالوثائق التي تحدد صراحة من قبلنا الجدول  هذه  

، وهو ما ساهم في فوزها بالمناقصة نتيجة فرق    Aضمنت عقدها صيانة وفق جدول    MEP" إليها بأن
 ، .CES" السعر بينها وبين

 
مقتبصة  المؤسف أن هذه العبارة، والتي يقول درج إنه توصل إليها بناء على عمل استقصائي مزعوم، تبدو  

يبرر فرق ،  الطاقةلوزارة     CES   من رسالة أرسلتها الصيانة ما  بانها قد تالعبت بجدول  تتهم شركتنا 
 .االسعار

 
 



 
المنافسة بتسويق ذات االتهامات التي رددها مقال   CESصورة مسربة من وزارة الطاقة تظهر قيام شركة 

 درج 
 

بتبني    موقع صحفي نحن إذ أثبتنا بالوثيقة أن هذا اإلتهام باطل، نطرح عالمة استفهام حول أسباب قيام  
في إطار تحقيق صحفي ذات مصداقية،    سة، رغم عدم صحة االدعاء، وتقديم هذه الروايةرواية شركة مناف

، رغم اننا الضحية  أننا جزء منهابالمقال    يتهمنافهل هذا إعالن مدفوع؟ أم جزء من "المناكفة السياسية" التي  
 ؟ وقد أدت إلى حرمان أهالي الناعمة من الكهرباء لسنتين  فيها،

 
ضمن سياسة  يف غير منظورة )رشاوى(، يعود إلى عدم دفعها أي تكال "متدنيا"سعرا  MEP علما ان تقديم

الجهات المتورطة    ننافس بالدرجة األولىمن قبل الشركة لتقديم أفضل خدمة بأقل سعر، ونحن هنا    واضحة
قدمت للمناقصة كانت مضخمة  بالفساد. غير صحيح أن أسعارنا "متدنية بشكل غريب"، بل إن األسعار التي  

 السعر الطبيعي ألي شركة تنافس بشكل طبيعي.بشكل مبالغ به، فيما السعر الذي قدمناه هو 
 
 
 



   

 في التضليل الذي يتورط به المقال:  ثانيا
كهرباء مطمر الناعمة متوقف على العمل ألسباب سياسية، ويعيدها إلى "مكايدات  يقول مقال درج إن معمل  

ة “حركة أمل”،  ”، ووزارة المالية من حص  سة كهرباء لبنان” حيث سطوة “الوطني الحر  سياسية .. بين “مؤس 
س شركة التي  نسأل هنا، إن كان صحيحا أن هذا هو السبب، فهل يقع اللوم على الشركة   ."MEP ومؤس 

تحرم شركة و   تعطل المعمل  تم تعطيل فوزها بالمناقصة مرتين، أم أن اللوم يقع على الجهات السياسية التي
 من عقد فازت به مرتين ألسباب سياسية؟ 

 
، وقبل يوم من دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ، سارعت جهات سياسية  2022  تموز  28يوم الثالثاء  
وهللت لها ضمن حملة إعالمية  ،  بعقد تراض   قد تشغيل معمل مطمر الناعمةالمنافسة ع CES لمنح شركة 

 مرتين. عوضا عن االلتزام بنتائج المناقصة التي فزنا بها كبرى،   زبائنية
 

إن هذه الخطوة، جاءت على عجل، قبل يوم من دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ، ما  كان من شأنه  
، من شأنها كشف حقيقة ان سبب  وغير الشفافةفي هذه الحالة    القانونيةر  تعطيل آلية التلزيم الرضائي غي

. تعطيل تشغيل المعمل لسنتين لم يكن سوى وجود رغبة بتلزيم التشغيل لشركة معينة، خارج أي مناقصة
لقد أعيدت المناقصة مرتين، وفزنا بها بالمرتين، وقد كانت هذه الجهات مدركة أن أي مناقصة أخرى كان  

سعرنا   وتدني  ليفرضها قانون الشراء العام، كانت ستؤدي لفوزنا حتما، بسبب التزامنا بكامل دفتر الشروط،  
 .(دوالر مليون  1.7) %20عن سعر الشركة المنافسة بأكثر من  

 
لتوفير كل دوالر، ولماذا يأخذ موقع   فيه  دوالر في وقت تحتاج الدولة  مليون   1.7مسؤولية هدر    من يتحمل

درج على عاتقه التعمية على هذه الفضيحة، بل وتصوير هذه التمريرة على أنها إنجاز؟ ثم االنجرار نحو  
نترك اإلجابة عن    ح من؟أكاذيب لتبرير هذه الهدر عبر اتهامات باطلة ردينا عليها اليوم بالوثائق؟ ولصال

 إلسئلة للرأي العام. هذه ا
 

بتساؤالت وإستفهامات بإستنتاجات و   هاويمس بسمعت  MEPلشركة  أعاله يسيء    المقال المذكوروبما أن  
 وإتهامات دون وجه حق في إطار فضائحي غير مبّرر؛ 

 
يتوجب على صاحب المطبوعة  من قانون المطبوعات فإنه    /25/ و/24ه عماًل بأحكام المادتين /وبما أنّ 

والمدير المسؤول عنها أن ينشر الردود والتصحيحات الواردة من األشخاص الذين مسهم المقال موضوع  
 الرد
 




