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 الجمهوريـة اللبنانية

 رئاسة مجلس الوزراء    

 ديوان المحاسبة                                   

 

 

 2021/  11  رقم تقرير خاص       
   من قانون تنظيم ديوان المحاسبة 52عمالً باحكام المادة  

 وتعديالته  1983/ 9/ 16تاريخ   83/ 82الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم 

-:- 
 

 
  )حساب اداري(  76/2021 رقــم األسـاس :

 

عقددد زيددقطا  ادداي االرطددد ااددا  ددرت  اطلددا  ل سدد   دد  سددا ر  : المـــوضــــو  
 2001زعدطالزه ،  حص  ااد ا     اازيقطا ، لدددًام  دد  ااعدداا  

 .     31/12/2019 حزا  

× × × 
 الهيئـــــــــــــة  

 الرئيــــــــــس   : عبد الرضى ناصر          
والمستشــاران  : محمد الحاج وجوزف الكسرواني           

× × × 

 

( وهي  Liban postتعتبر   ، لبنان  في  الوطني  البريد  مكتب  للقطاع  (  مملوكة  بريدية  شركة 

،  الخاص  خدمة  الف  من  اكثر  تقدم   ، البريدي  القطاع  تشغيل  عن  ومسؤولة  البريد  ،  والبريد ادي  العتشمل 

 والخدمات الحكومية .   –السريع والخدمات المالية وانشطة البيع بالتجزئة والتسويق واالعمال التجارية 

 

رقم   الوزراء  مجلس  قرار  االجازة   –  13/7/1995تاريخ    3وبموجب  الوزراء  مجلس  قرر 

االلمانية   المؤسسة  مع  التعاقد  واالعمار  االنماء    DEUTSCHE  POSTE CONSULT  لمجلس 

البريد   مرفق  وتنظيم وتطوير  هيكلة  اعادة  تنفيذ خطة  على  للبريد لالشراف  العامة  المديرية  لصالح  اللبناني 

 مع هذه المؤسسة االستشارية . المناقصات الالحقة والناتجة عن مشروع العقد المنوي عقده واجراء 

 

حيث    ،  ثالث منهاشركات ، قبل    4  ت تقدمحيث  االنماء واالعمار  مجلس  من قبل    جرت المناقصة

وجرى   ، شركة ليبان بوست بلزيم على شركة كندا بوست ومجموعة بروفاك الكندية الممثلتان فيما بعد رسا الت

بتاريخ    1998/ 22/7توقيع العقد معها في   انه وبتاريخ ،  سنة    12لمدة    21/10/1998وباشرت عملها  اال 
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،    8/1999/ 16باعادة تحديد مباشرة التنفيذ بتاريخ    11صدر قرار عن مجلس الوزراء رقمه    2000/ 4/ 12

 .بدالً من اثني عشرة سنة ، مدة العقد بخمس عشرة سنة وبتحديد 

 

تم استبدال المستثمر االساسي )شركة    8/2001/ 30يخ  تار  28وعمالً بقرار مجلس الوزراء رقم  

CPSML /PROFAC ينغ /ش .م.ل( د هول –بمستثمر اخر )شركة ليبان بوست والمساهمات ، ( الكندي . 

 

ـ   تاريخه  وحتى  التنفيذ  مباشرة  المالية  ومنذ  المحاسبة  مسألة  تحسم  الطرفينلم  تتم   بين  ولم   ،

ال زالت عالقة طوال هذه الفترة  ، فضالً عن ان موجبات كثيرة لم تقم  محاسبة سنوية بينهما ، فاالمور المالية  

 لمصلحة الشركة .  معظمهاكانت عقد على الالشركة بتنفيذها رغم ان تعديالت كثيرة حصلت 

 

تتولى القضاء  من ديوان المحاسبة على ادارة االموال العمومية  فحرصاً   باعتباره محكمة ادارية 

بتقدير المعامالت المالية وتقوم     المالي مهمتها السهر على االموال العمومية واالموال المودعة في الخزينة

الى عقدها  حين  الحسابات    من  في  لقيدها  وصوالً  تنفيذها  ً ،  حين  التي    وانطالقا االجتماعات  في  اثير  مما 

التي  ممثالً برئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر  جنة االعالم واالتصاالت  حضرها ديوان المحاسبة في ل

  للمرفق البريدي   عن كل من الواقع االداريعرضاً مفصالً    2021/ 4/ 1عقدة بتاريخ  تناولت في جلستها المن

وبعد   قبل،  مع ارقام واردات المديرية العامة للبريد  ،    1998بوست منذ العام  لشركة ليبان    وبعد تلزيمه  قبل

التعام،    التلزيم عن  المالي  مع  والملخص   ، بوست  ليبان  وشركة  اللبنانية  والدولة  االتصاالت  وزارة  بين  ل 

 التعديالت الثالث على بنود العقد االساسي . 

 

وبما انه ونتيجة االخبار المقدم من رئيس لجنة االعالم واالتصاالت المسجل لدى ديوان المحاسبة  

تاريخ    21/2021ري رقم  ااصدر رئيس ديوان المحاسبة القرار االد ،    2021/ 4/ 21تاريخ    959تحت رقم  

مدققي  ،    2021/ 4/ 15 من  فريق  بموجبه  المحاسبة  في  االول  الحسابات  كلف  الساد و ديوان  د.محمد :  ة  هم 

  ، زيدان  وعلي  الدين  نور  الدين  ، ضياء  االتفاقيات  مهمته  غادر  االتصاالت  دراسة  وزارة  بين    –المعقودة 

قيات وفي  هذه االتفابديرية العامة للبريد وشركة كندا بوست وليبان بوست والتدقيق في الحسابات المرتبطة  مال

المطلوبة  ،  سائر االجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية بشأن متابعة تحصيل الحقوق المالية للدولة اللبنانية  

 .الغرفة المختصة تقريراً بالشأن  رفعوا الىالمطلوبة للمهمة   فريق المدققين  ، وبعد تنفيذ 

 

انه وسنداً   /  وبما  المرسوم االشتراعي رقم  52للمادة  الديوان    83/ 82/ من  ، وكلما التي خولت 

رأى لزوماً لذلك ان يرفع الى رئيس الجمهورية او الى رئيس مجلس النواب او الى رئيس مجلس الوزراء او  

تقارير خاصة بمواضيع معينة واقتراحات مالئمة لها  الى االدارات العامة والهيئات ال تم وضع هذا  ،  معنية 

   نلخصها بالتالي : ، سبعة اقسام الى تم تقسيمه الذي الخاص التقرير 
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 .  - قبل التلزيم -البريد  وقطاع  مرفقلوالمالي القسم االول : الواقع االداري 

 مع الشركة الكندية وشركة ليبان بوست   لقسم الثاني : العقد االساسيا

 القسم الثالث : التعديالت التي طرأت على العقد االساسي . 

 القسم الرابع  : انواع الخدمات المقدمة من شركة ليبان بوست والشركات التابعة لها .

 القسم الخامس: الوضع المالي بين وزارة االتصاالت وشركة ليبان بوست . 

 نتائج والتوصيات . القسم السادس : ال

 القسم السابع   :  المالحق المرفقة والمصادر والمراجع .
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 البريد قبل التلزيم  . وقطاع لمرفق  والمالي القسم االول : الواقع االداري 

 

 

  :يرعى الشؤون التنظيمية للمرفق البريدي

 

 1959/ 12/6تاريخ   126، ورقم   1959/ 6/ 12تاريخ   128المرسومان االشتراعيان رقم  ➢

 واالتفاقيات البريدية العالمية . ،   1980/  10/ 25تاريخ   3585والمرسوم   

موظفا موزعين على دائرة الديوان والمصالح االربعة   2290يتألف مالك المديرية العامة للبريد من   ➢

  : التابعة لها وهي

 

 مصلحة المناطق البريدية   -

 مصلحة الشؤون المالية   -

 مصلحة الشؤون الفنية   -

 مصلحة البريد   -

 . علما ً ان إدارة البريد اللبنانية تتمتع بالحصرية البريدية على كافة االراضي اللبنانية

 الخدمات التي كان يقدمها المرفق البريدي هي :  -

 

 المراسالت المحلية والدولية الصادرة والواردة . -

  )محاكم ومحامون(. البريد المضمون مع إشعار باألستالم  -

 . الطوابع البريدية التذكارية والعادية  -

 الحواالت البريدية الداخلية . -

 الطرود البريدية .  -

 العلب البريدية . -

 البرقيات والتلكس .  -

 إصدار القرارات المتعلقة بالترخيص لشركات نقل البريد بالمواكبة . -

 وغيرها من الخدمات البريدية . -

 ، بدأت مساعي إعادة تفعيل عمل خدمة البريد في لبنان،  منذ نهاية الحرب االهلية 

 واردات المديرية العامة للبريد قبل التلزيم .  -

البريدي   المرفق  تلزيم  العام  قبل  للبريد ،  1998في  العامة  المديرية    توصيل نقل وتتولى    ، كانت 

الرسمية   اإلدارات  مقابلبريد  األحداث    دون  من  بالرغم  االهلية  وذلك  الحرب  فترة  خالل  وعدم  ،  االمنية 

 د الموزعين. يوافتقارها الى العنصر البشري السيما في عد ، كها الوسائل التكنولوجية العصريةامتال
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تبين المركزي خالل عامي    وقد  المالية  ان حاصالت   1998و    1997من حساب مهمة محتسب 

 :    بلغت  1998 و 1997  يخالل عام  البريد المودعة في الخزينة

 / ل.ل.  4,538,458,783بلغت القيمة /  1998عام   -

 . / ل.ل  7,869,663,475بلغت القيمة /  1997عام   -

 /ل.ل. 4.538.458.783/   1998واردات البريد عام 

 /ل.ل. 7.869.663.475/ 1997واردات البريد عام 
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 مع الشركة الكندية وشركة ليبان بوست   الثاني : العقد االساسيالقسم 

 

ر ا   الوزراء  1995/ 13/7زارطخ    3ل  جب  راره  مجلس  ا جيس    وافق  االجاقة  عيا 

االن اً  االع ار اازعا د     ؤسس  حت  ط  اا انط  اال راف عيا زنفطذ خا  العادة هطتي   زنظطا  

  زا طر  رفق االرطد في النا  .  

 

 اسزنادام ااا هذا ااقرار ،  ا   اا ؤسس  االا انط  االسز ارا  االرطدط   لزتيطف     جيس  

 .  ، ا  اافنط   ااخا  اا اي لزط  االن اً  االع ار ل ض  اادراس

 اافنط  اازااط  :  ااخد ا  االرطدط   اا ساعدة  ذ فطنت ا أعد  دفازر اا ر ا إلجراً  نا ص  از 

   ااخد ا  االرطدط  اازي ز  ل نقل  زج ط  االرطد  فرقه  ز قطعه  خد   اا لالطك ل ا فطها ااح اال   -1

 االرطدط   خد   ااار د االرطدط . 

 طد ااسرط   خد   اافاتس. خد   االر -2
 . اة خد   ااه -3

 

 ،   لعد اإلعال  ع  إجراً اا نا ص  ااد اط   إ زراك أرل   رتا  عاا طد  فطها 

 

  لنزطج  اادرس زلط  أ  ثالث  رتا  إسز ف   ر ا اازأهطل. 

م اقرار   - ( اازي زض   عرضهاCPSML /PROFAC)  رت     د     اإلخزطار عيا أحداها  فقا

اا ذت ر أعاله جيس   ااتا ل  -  اا قراً  اا رت     ااز  طل  ااعقد    هذه  ز  ط   اا  ر ي لحطث جرى  ازنفطذ 

  ز   . في حط   ولمدة أثنتي عشرة سنة     1998/ 21/10  خ طاازي لا ر  ع يهدا لزار   1998/ 22/7لزارطخ  

 ،   1998/ 19/10 خ ط زار   1/ 142ع يط  اازسيا  اازسيطا ل  جب  رار  قطر اإلزصاال  ر ا  

 

لإعادة زحدطد  لا رة    ا ض  11صدر  رار ع   جيس اا قراً لر ا    4/2000/ 12غطر أنه لزارطخ  

عيا ا     سن  ،  12لدالم      ا دة خ س ع رة سن       1998/ 10/ 21لدال         1999/ 8/ 16اازنفطذ لزارطخ  

لأي    ا زلق  اا قارة  زاااب  أ  ال  عازقها  قالل  اازدارطخ عيدي  ذاك  اا رت  حزا  زح يزها  اازي  اانفقا   ج ط  

 نفقا  أ  زع طضا  عد  اافزدرة اادسالق  ايزارطخ االخطر. 

 

ااتندطت ا ازضح    ااقنا    ا  تال     ج  ع  لر فاك  اطلا    ساه   ر طسط  في  رت     رة  رت  

( عيا    ل س   اا ج  ع   اا رت    ( لاازتافل  اازضا    اا  افق  عيا  ل ل     قارة االزصاال  ، عرض  

   اا رت  اافرنسط  (  ه ادطنغ اايلنانط     جدد في  رت  اطلا  ل س   ه ا  رت  اا ساه ا   ) رت ط    ساه 

/   فاکز ر   ) ه ادطنغ  اا  ي  لعزا  ا ز تيزاه ا    ( اس.اي.اسأنفس   انفس   اطلان    ع دة  ا رت   لنك   ت     

 . ش.ا.ل
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لاا سزث ر   ااحااي  اا سزث ر  اا  افق  عيا اسزلدال  م      ا   قارة االزصاال   النها ال زرى  انعا

اا قراً   ر ا  ااجدطد  افق  جيس  ااحااي    2001/ 30/8زارطخ    28ل  جب  راره  اا سزث ر  اسزلدال  عيا 

 ل س  .       اسها اطلا  %100ل سزث ر جدطد   ا طعني انه س ف ط يك  

 

 وبالفعل جرى التعاقد بين : 

 فريق اول  –وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية بين  -

 1فريق ثان  –كندا بوست سيستم منجمنت ليمتد وبروفاك منجمنت غروب ليمتد وبين  -

 عشرة مالحق . ومادة ،  63من العقد  ويتكون 

 :   وقد ورد في مقدمة العقد ما يلي 

وتصميم    " لتخطيط  المشغل  بتعيين  ترغب  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  البريد  وزارة  كانت  لما 

السريع   والبريد  باليد  المسلم  البريد  خدمات  وصيانة  وتشغيل  وعمولة  واختبار  وتركيب  وتجهيز  وهندسة 

 : عاما بالنسبة    12و    بالنسبة لخدمات البريد المسلم باليد ،عاما     12وخدمات الفاكس وخدمات الطوابع لفترة  

البريدية الطوابع  ولخدمات  الفاكس  ولخدمات  السريع  البريد    للبريد  لوزارة  الخدمات  هذه  نقل  وإلعادة 

 والمواصالت السلكية والالسلكية عند نهاية هذه الفترة . 

نصت   :    3,2الفقرة    3المادة    وقد  يلي  ما  يعلى   ... الوزارة "  من  االبنية  يستأجر  ان  المشغل  على  جب 

وان يأخذ على عاتقه مسؤولية توظيف الطاقم البريدي الحالي    من العقد ،  3,6بالشروط المدرجة في المادة  

 من العقد . 9كما هو مشار اليه في المادة 

المكاتب البريدية الحالية واالبنية االخرى ضمن    على :  ان المشغل مستعد لتسلم  3,6الفقرة  ونصت  

 الشروط المدرجة  ادناه :

فيه  - بما  يتضمن  كدليل   ) العقد  لهذا  "ط"  ملحق   ( مرفقة  البريد  وابنية  مكاتب  لجميع  تمهيدية  قائمة 

 وين ) جدول االبنية ( . ا الحسابات  والعن

يختار المراكز االكثر مالئمة يكون ضمن قائمة االبنية وبالتنسيق مع الوزارة يجب على المشغل ان   -

 . للمستفيدين مستعد لتسلمها وذلك بغية تقديم الخدمات  البريدية االكثر فاعلية 

تكاليف المكاتب البريدية  المختارة واعادة تأهيل االبنية سيتم تمويلها من قبل المشغل وسوف تحسم  -

المشغل كتعويضات لالبنية المملوكة من تعويضات االشغال ) كما هي محددة الحقا ( التي سيدفعها  

اجمالي  الوزارة في  التكاليف من حصة  تحسم هذه  واذا كان ضروريا  الوزارة  قبل  المؤجرة من  او 

 االيرادات بعد موافقة الوزارة التي ال يجوز لها عدم الموافقة بال سبب شرعي .

 نفقة المشغل الخاصة .  يقوم بتخمين كلفة اعادة التأهيل خبير مستقل متفق عليه بالتبادل على -

ال تدخل الوزارة ولن تدخل في عقود ايجار مع المشغل بالنسبة البنيتها الخاصة او االبنية الموجودة  -

والمستأجرة منها ، لكنها تضع هذه االبنية تحت تصرف المشغل لمدة العقد فقط ومقابل تسديد مبلغ 

 متفق عليه مشار اليه الحقا بتعويضات االشغال . 

 
( الكندية مستثمر اخر )شركة  CPSML /PROFACعيا اسزلدال اا سزث ر  رت  )  30/8/2001زارطخ    28 افق  جيس اا قراً لقراره ر ا    - 1

 ليبان بوست والمساهمات هولدينغ اللبنانية والشركة الفرنسية / فاكتور انفست هولدينغ / ش.م.ل (
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االشغال بالنسبة للمرحلة االبتدائية تكون مستندة الى خطة عمل المشغل ) ملحق " هـ "(    تعويضات  -

 % كل ثالث سنوات بالنسبة للسنوات الالحقة . 10ولن تزاد تعويضات االشغال اكثر من 

 

 نذكر التالي :  ، من العقد  37من المادة  3والفقرة  6و  5المواد في جاء  ومما

 شركة تابعة لبنانية : إنشاء  – 5المادة "

المشار   التابعة  الشركة   ( تابعة محلية  لبنان عبر شركة  البريدية في  الخدمات  ينفذ  ان  للمشغل  يجوز 

 اليها في الملحق" أ "بالشركة المشغلة المحلية ( التي يجب تأسيسها في لبنان وفقا للشروط التالية : 

ع ( في خالل ثالثة اشهر من التأسيس وطوال ال يجوز ان يقل الحد االدنى من الراس المال ) المدفو -

وقدره   مبلغ  اللبنانية  بالليرة  يعادل  ما  العقد عن  الشركة   20مدة  تأسيس  يتم  ان  يجب  دوالر.  مليون 

 التابعة في خالل شهر واحد من تاريخ التبليغ .

ظام الى  ال يجوز ان يتضمن نظام الشركة بنوداً  تتعارض مع شروط العقد ، يجب تسليم نسخة من الن -

اسهما  له  تمديد محتمل  واي  العقد  مدة  في طوال  التابعة  الشركة  اسهم  كافة  تبقى  ان  يجب  الوزارة، 

 اسمية، ال يجوز اصدار اسهم لحامله .

% من الرأسمال    66,7يجب على المشغل ان يحتفظ مباشرة او بواسطة شركة يملكها بمجملها ب   -

 ."ال مدة العقد ومن حقوق التصويت في الشركة التابعة وذلك طو

 كفالة التنفيذ :  -6المادة "

عند التبليغ يجب على المشغل ان يسلم للوزارة كتاب كفالة موقع من ممثله الشرعي يؤكد انه سوف 

يجعل متيسرا لهذه الشركة التابعة تمويال بقيمة ال يقل عن خمسة ماليين دوالر بالنسبة لخدمات البريد المسلم  

دوال مليون  خمسون   ، الطوابع  باليد  لخدمات  دوالر  ماليين  وعشرة   ، الفاكس  وخدمات  السريع  للبريد  ر 

 . اللبنانية البريدية وذلك لضمانة صحة تنفيذ العقد من قبل الشركة التابعة 

المشغل   قبل  العقد من  لتنفيذ  التبليغ وككفالة  واحد من  يبدل ،  في خالل شهر  ان  المشغل  يجب على 

اليه سابقا   بتقديم ) بشكل سند يدفع عند الطلب ( كفالة مصرفية مسحوبة على مصرف  كتاب الكفالة المشار 

 لبنان ومقبولة من الوزارة تكون صالحة لفترة ستة اشهر بعد فترة العقد بشأن الخدمات كما يلي : 

مبلغ خمسة ماليين دوالر خالل اول ثالث سنوات ، ومليون دوالر خالل التسع سنوات المتبقية من   -

 دمات البريد المسلم باليد .العقد بالنسبة لخ

 مليون دوالر للبريد السريع وخدمات الفاكس   50بمبلغ   -

 " ماليين دوالر لخدمات الطوابع البريدية  10بمبلغ   -

 نصت على ما يلي :  37من المادة  3الفقرة اما 

ان المشغل يجب ان يحتفظ بحسابات وسجالت صحيحة ومنظمة فيما يختص بخدمات البريد المشار " -

آنفا ، عمال بمبادئ المحاسبة المعترف بها  دوليا وضمن نماذج وتفاصيل تبين بوضوح النفقات    اليها

 والتكاليف الفعلية  ومصادرها. 
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يجب ان يسمح للوزارة اولممثليها المعينين من قبلها بالتدقيق على ما تقدم وبمراجعته من قبل مدقق  -

 ولغاية سنة واحدة من انتهاء هذا العقد او انهائه . محاسبة معين من قبلها وذلك بصورة دورية 

الحسابات   - في  المالي  التدقيق  على  وكذلك  للخدمات  تدقيق سنوي  على  يوافق  ان  المشغل  على  يجب 

 يقوم به مدققي محاسبة مستقلين ومعينين من قبل الوزارة . يتحمل المشغل هذه التكاليف ."

 : اللبنانية من االيرادات البريديةحصة الدولة  نسبةوقد تضمن العقد  •

في حال بلوغ هدف الخطة المالية المحددة بموجب الملحق )أ( التابع للعقد يدفع المشغل حصة إضافية بقيمة 

 هدف هذه الخطة على النحو االتي : % على كل االيرادات التي تتعدى   5

 هدف الخطة المالية  السنة 

 )مليون $ ( 

لغاية نسبة حصة الوزارة 

 تحقيق الهدف % 

نسبة ايرادات الوزارة  

 بعد تحقيق الهدف % 

 10 5 14.8 1سنة 

 15 10 31.6 2سنة 

 20 15 46.8 3سنة 

 20 15 55.6 4سنة 

 30 25 73.8 5سنة 

 35 30 78.1 6سنة 

 35 30 83.4 7سنة 

 40 35 87 8سنة 

 40 35 91.4 9سنة 

 45 35 96.3 10سنة 

 45 40 100.6 11سنة 

 45 40 105.8 12سنة 

 

ضاف الى مجموع الدخل المحصل بواسطة المشغل الواردات الناتجة عن تسوية النفقات  وعلى ان ي

 . الختامية مع شركات تبادل مواد المراسالت 

 :التالي وفي هذا االطار نذكر  •

  –)رواتب  ام بعده  قبل التلزيم  سواء  ان النفقات التشغيلية في المديرية العامة للبريد بقيت على ما هي عليه    -

 )...عقود ايجار وغيرها

  حلتان  بعد     2001  ايلول    15عليه في العقد بتاريخ    ان الشركة الكندية انسحبت  من متابعة العمل المتفق    -

 :    التأكيد على المالحظة التالية مع مكانها شركة ليبان بوست ش .م. ل .

  وزارة االتصاالت قيمة االيرادات المتوجبة لصالح  بوضوح وبالتفصيل  تبين    أي وثيقة رسمية  عدم توفير    -

تاريخ   االتصاالت    2001أيلول   15لغاية    1998تموز    22من  وزارة  الى  تحويلها  تم  المديرية    –التي 

 ، العامة للبريد 
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 السؤال :لذلك يطرح 

بين وزير االتصاالت وممثل شركة "ليبان بوست" او ممثل "  عقد مخالصة وإبراء  او "  هل تم توقيع وثيقة    -

 ؟    2001أيلول  15ذمة في  براءة الشركة الكندية  توافق بموجبها الطرفان على إعطاء الشركة 

  1998تموز   22لخزينة من تاريخ كم يبلغ الرصيد المتوجب من االيرادات البريدية  لصالح الوزارة او ا -

 . ؟اين الواردات البريدية خالل هذه الفترة  : التساؤل يدعو الى وهذا مؤشر   2001أيلول  15لغاية 

:    لجهة  2000/ 8/ 9تاريخ    21مجلس الوزراء رقم  مبرر ما تضمنه قرار  نسأل عن  وفي هذا الصدد  

قبل  ال"   لما  العائدة  الفترة  في  الشركة  عليها  التي حصلت  االيرادات  ابقاء  وجوب  على   1999/ 16/8تأكيد 

اذ ان سريان  ،  لصالح الشركة كونها تكبدت مصاريف لتنفيذ احكام العقد وهي لم تكن في حينه ملزمة بذلك  

 اعاله . المشار اليه  11العقد لم يبدأ قبل التاريخ المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 

الحسابات    - مدققي  تقرير  من  تبين  انه  الى  ان     ERNEST AND YOUNGاضافة  المرفق 

 " تفوق االيرادات التي حصلت عليها .الكندية المصاريف التي تكبدتها الشركة 

 

الى   - االشارة  تاريخ ان  مع  بعد  تاريخ    2001ايلول    51لغاية  و  16/8/1999  االيرادات  استبدال ) 

، ) ورد في    ولم يعرف مصيرها  يها  تحدد   يتم    لم  ... (بمساهمين جدد   ليبان بوست شركة    مساهمي

المخالصة   بتاريخ  وعقد  جرت  التي  قامت   09/2001/ 15االبراء  يونغ  اند  ارنست  مؤسسة  ان   ،

، وقد تبين من خالل هذا التقرير ان هناك   2001/ 06/ 30بمراجعة حسابات شركة ليبان بوست لغاية 

وان هناك / ل ل    4,971,223,759/  2001/ 30/06متوجبات للدولة اللبنانية بلغت قيمتها بتاريخ  

، وورد في  ./ ل ل  5,406,808,914/    30/06/2001مبالغ متوجبة للفريق الثاني بلغت بتاريخ  

التفرغ عن   عقود  تنفيذ  بعد  نافذا  االبراء  هذا  يصبح  يلي:   ما  هذه  المخالصة  عقد  من  رابعا   المادة 

بتاريخ   الجديد  والمحدد حصوله  الحاليين والمستثمر  المساهمين  بين  بوست  ليبان  االسهم في شركة 

 . ( 09/2001/ 17اقصاه 

 

اوهنا   السؤال  لماذا    لتالييطرح  الفريقين  :  بين  للمخالصة  النتيجة  هذه  من  ارتفوبالرغم  يأً  أقد 

 ؟؟؟   ير الحسابات عن هذه الفترة الزمنية وابراء ذمة بعضهما البعض فتص

 

 :وانطالقاً مما تقدم  الحظ  فريق مدققي ديوان المحاسبة التالي   •

  

الممتدة من   -1 الفترة  اية واردات وذلك عن  الخزينة  الى  لم يدخل  الحاضر  الى    1998/ 10/ 22التلزيم 

15 /9 /2001 . 

ل  )قب   بريد العامة للمديرية  قطاع البريد، فإن موازنة  اللذي كان يشكو منه  ابالرغم من الواقع المتردي   -2

دون  ومجانا  يتم  كان  دارات الرسمية  االبريد    ان نقل   بالرغم من  مالي  لم يسجل فيها اي عجز    التلزيم(

 مقابل .  

تتحمل  ال زالت  الدولة    اال ان،    بنسبة كبيرة بعد التلزيم  انخفاض واردات المديرية العامة للبريد    رغم -3

التشغيلية من رواتب واجور وقرطاسية وايجارات   . )وكان    مما يزيد الخسائر على الخزينةالنفقات 
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الدولة    وحقوق  مصالح  يحفظ  بما  العقد  تعديل  الى  بادرت  قد  االدارة  كانت  لو  ذلك  تفادي  يمكن 

 . والخزينة (

  



12 
 

 

 القسم الثالث : التعديالت التي طرأت على العقد االساسي.

 

 

 تعريف شركة ليبان بوست   •

تحت    1998/آب  25ان شركة بريد لبنان ش.م.ل هي شركة مساهمة مسجلة في لبنان )بعبدا( بتاريخ  

لمتعلقة بالخدمات البريدية واالعمال االخرى المتعلقة  ا، ) ليبان بوست ( وتقوم بجميع االعمال  63718الرقم  

 ، بعبدا ، لبنان . بموضوعها ، وان عنوان المركز الرئيسي مسجل في شارع سعيد فريحة ، الحازمية  

وقعت وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية عقد تلزيم الخدمات البريدية والمساعدة مع  

عندما عدل العقد بموجب قرار  والتي حلت محلها شركة ليبان بوست  1998/ 7/ 22الشركة الكندية بتاريخ 

  (CPSML /PROFACاستبدال المستثمر )الذي وافق على  8/2001/ 30تاريخ   28مجلس الوزراء رقم 

الشركة الفرنسية / فاكتور  وهولدينغ اللبنانية   –المساهمات شركة الكندية بمستثمر اخر )شركة ليبان بوست 

 . انفست هولدينغ /ش.م.ل(

 وفقاً لما يلي :  مرات  عدةوجرى تمديده وقد جرى تعديل العقد عدة مرات 

 : تعديل العقد االساسي  أوالً 

 لقد طرأ على العقد االساسي ثالث تعديالت كما يلي :  

 1999/ 9/6التعديل االول تاريخ  -

 2000/ 8/ 16و   2000/ 8/ 9التعديل الثاني تاريخ   -

 2002/ 6/ 16و   2001/ 8/  30التعديل الثالث تاريخ   -

 

 التعديل االول للعقد : ➢

، )على التعديالت التي اقترحها معالي   1999/ 06/ 09تاريخ    10وافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم  

( وبروفاك  بوست  كندا  شركة  مع  االتفاق  عقد  على  والالسلكية  السلكية  والمواصالت  البريد    14وزير 

.) المشترع  تعديال  تفويض  ان  اعتبر  بحيث  للوزارة  القانوني  المستشار  ابداه  الذي  التفسير  الى  استنادا  وذلك 

ى تلزيم عملية نقل البريد وليس تلزيم المرفق العام البريدي بكامله وبالتالي ينبغي التفاوض  لالدارة يقتصر عل

تخالف   والتي  فيه  الواردة  االحكام  وتعديل بعض  العقد  تحديد مضمون  في  النظر  المعنية العادة  الشركة  مع 

لبنان او التي تعتبر في غير صالح الدولة   التفاوض مع  ،  القوانين واالنظمة العامة في  لذلك اعادت الوزارة 

وتحسين  القانوني  الوضع  لتسوية  العقد  على  تعديالت  اجراء  تضمن  اتفاق  الى  وتوصلت  المذكورة  الشركة 

 على النحو التالي :  الشروط لصالح الدولة .

الحواال -1 فيها  بما  البريدية  المواد  نقل  بعملية  وحصره  العقد  تحديد مضمون  وخدمة    ت اعادة  البريدية 

   ل الدولي .... جالطرود والبريد العا

  ...صياغة العقد باللغتين العربية واالنكليزية بدالً من االنكليزية وحدها . -3
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سنوياً عند تجاوز هدف الخطة    % 5تعديل جدول االيرادات التي تعود للدولة بحيث تزاد حصتها بنسبة  -6

  ...المرفقة به .المالية للعقد المحدد في الجداول 

تعهد الملتزم بتدريب العناصر البشرية التي تنتدبها الوزارة على اساليب العمل واستخدام التجهيزات   -11

 خالل السنة االخيرة من العقد تسهيالً العادة هذا المرفق الى الوزارة ...  

 

 التعديل الثاني للعقد : ➢

رقم   القرار  مع    2000/ 08/ 09تاريخ    21بموجب  الموقع  العقد  تعديل  على  الوزراء  مجلس  وافق 

عرضت الوزارة على مجلس الوزراء التعديالت على العقد مقترحة على المجلس  بعد أن  شركة كندا بوست ،  

 :  وهي كما يليالموافقة عليها ، 

بأحك -1 للبريد  العامة  المديرية  التزام  في التأكيد على ضرورة  الوارد  الوصف  وتبني  العقد  ام وشروط 

 الى الشركة باعتبارها مشغل الخدمات البريدية في لبنان.كولة الساسي للمهام المواالعقد 

 

قبل   -2 لما  العائدة  الفترة  في  الشركة  عليها  حصلت  التي  االيرادات  ابقاء  وجوب  على  التأكيد 

م العقد وهي لم تكن في حينه ملزمة  لصالح الشركة كونها تكبدت مصاريف لتنفيذ احكا   1999/ 8/ 16

المشار اليه اعاله .   11بذلك اذ ان سريان العقد لم يبدأ قبل التاريخ المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم  

الحسابات   مدققي  تقرير  من  تبين  انه  الى  ان     ERNEST AND YOUNGاضافة  المرفق 

 يها . المصاريف التي تكبدتها الشركة تفوق االيرادات التي حصلت عل

 

قبول هبة من الشركة هي كناية عن علب بريدية فردية تقوم هي بتوزيعها وتركيبها لجميع المواطنين   -3

في االبنية التي تزيد عن ثالثة طوابق في جميع المناطق اللبنانية حيث ترى الشركة من الضروري  

تلك   المواطن شراء  تكليف  بدال من  البريد وذلك  لما نص  ايجادها تسهيال العمال توزيع  العلب وفقا 

 عليه القانون ) تقدر قيمة هذه الهبة بحوالي عشرة ماليين دوالر اميركي (. 

 

السابقة   -4 الختامية  النفقات  الناتجة عن تسوية  المبالغ  الشركة بعض  وفق ما هو وارد في ،  تخصيص 

االستقالة وفق خطة  وذلك من اجل حل مشكلة الموظفين بتقديم الحوافز لكل من يريد ، التعديل المرفق 

 توضع باالتفاق مع الوزارة وتنفذ بإشرافها . 

 

ت -5 لم  اذا  االيرادات  من  الدولة  نسبة حصة  بتخفيض  العقد  الى  التوازن  اعادة  مبدأ  الخطة  تاقرار  حقق 

بت الموقع  العقد  تعديل  ملحق  في  وردت  التي  تطبيق  1999/ 08/ 16اريخ  المالية  عدم  تزام  أل  نتيجة 

 تسليم الدولة الشركة مواد المراسالت والفواتير .الحصر البريدي وعدم 

 

االيجابية   -6 النتيجة   تترجم  والتي  الشركة  قبل  من  عليها  المؤشر  العقد  تعديل  احكام  على  الموافقة 

للمفاوضات بين الشركة والوزارة خالل كامل الفترة السابقة وهي بمثابة الخطوة المكملة للحل الذي 

 وتفويض الوزير المختص التوقيع عليها .، تي ذكرناها اعاله سعينا اليه تحقيقا لالهداف ال

البند الخامس على ان يعود للدولة امر البت بكل حالة على حدة بالنسبة  لم يوافق على  المجلس    اال ان

 للخدمات غير البريدية . 
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، بتعديل 2000/ 8/ 9تاريخ    21واستتبع التعديل الثاني الذي اقره مجلس الوزراء بموجب قراره رقم  

وفيه : تعديل العقد الموقع     2000/ 8/ 16تاريخ    7آخر بعد مرور اسبوع بموجب قرار مجلس الوزراء  رقم  

 مع شركة كندا بوست وبروفاك .حيث عرضت وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية ما يلي : 

على بنود تعديل العقد    2000/ 9/8تاريخ    21انه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بموجب القرار  رقم   -

، وطلب عدم تطبيق البند خامسا من    15و    9الموقع مع شركة كندا بوست وبروفاك بإستثناء المادتين  

والمادة   الوزارة  العقد    15كتاب  المادة    وتوضيحمن  موافقة    9احكام  على  الشركة  حصول  لجهة 

 جديدة .او خدمات الوزارة قبل ادخال منتجات 

 

من التعديل كما طلبت   9المطلوب واعيدت صياغة المادة    التوضيح  لمذكورة وافقت على  ان الشركة ا -

من العقد واضافة حالة فسخ جديدة في حال عدم تحقق    26بالعودة  الى احكام المادة   15استبدال المادة  

من قبل  حجم مواد المراسالت التي اشارت اليها خطة العمل المعدة بناء لالرقام والمعلومات المعطاة  

   2000ايلول  30الوزارة او عدم تسليم الشركة فواتير الهاتف لتوزيعها قبل 

 

من    15و    9لذلك فإن الوزارة تعرض االمر على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المادتين  

 واردتان ادناه :هما التعديل كما 

 : المنتجات والخدمات الجديدة : 9لمادة ا -1

 

جميع   ان  لتقاسم  "  التخضع   " المشغل  وينفذها  ينشئها  التي  البريدية  غير  الجديدة  والخدمات  المنتجات 

االيرادات مع المنظم ، تخضع المنتجات والخدمات الجديدة لموافقة المنظم الذي ال يمكنه االمتناع عن 

بالنسبة   دوليا  المجال  هذا  في  به  معمول  هو  ما  يراعي  ان  وعليه  مقبول  سبب  دون  لتلك اعطائها 

 المنتجات والخدمات . 

 

الفقرة   احكام  الموافقة  منح  عند  تراعى  تلك  37-2"  المشغل  يؤمن  ان  على  المنظم  يوافق   ، العقد  من 

 هما فيه . االخدمات الجديدة غير البريدية مباشرة او من خالل شخص معنوي آخر يكون المشغل مس

 

الم البريدية  غير  الجديدة  والخدمات  للمنتجات  بالنسبة  الى اما  المنظم  قبل  من  حصري  بشكل  وكولة 

 المشغل فهي تخضع للمشاركة في االيرادات وفق نسبة يتم االتفاق عليها بين المشغل والمنظم .

 

 من العقد فقرة جديدة تنص على ما يلي :   26يضاف الى نص المادة   – 15المادة  -2

الفواتي  26-4"   جميع  المنظم  يسلم  لم  وجميع ل  رالىاذا  فصلي  اساس  على  الهاتف  مشتركي  جميع 

ضمنا وذلك خالفا   2000/ 09/ 30الفواتير لمشتركي الهاتف الدولي على اساس شهري حتى تاريخ  

 اله . اع 16الحكام المادة 

 

 أو 

اذا لم يحقق المشغل االرقام المبينة في خطة العمل المقدمة من قبل مجلس االنماء واالعمار بتاريخ  

 والمعتمدة كجزء من العقد .  1996شباط 
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للمشغل فسخ   تقل مدته عن  ايحق  للوزارة ال  بالفسخ  يوما وتطبق    90لعقد بعد ارسال اشعار خطي 

فقرتها االخيرة توظف هذه الفترة النجاز اعمال التسلم والتسليم بين المشغل   1-26على الفسخ احكام المادة  

 والمنظم او من يعينه هذا االخير .

 

 المجلس على اقتراح وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية المبين اعاله . وقد وافق

 

مساهم بمساهم اخر  باستبدال   المتعلق 28صدر قرار مجلس الوزراء رقم  30/08/2001وبتاريخ 

 ، الذي وافق مجلس الوزراء بموجبه على : جديد في شركة ليبان بوست وتعديل العقد مع الشركة 

 

يملك   سوف  انه  يعني  مما  جديد  بمستثمر  الحالي  المستثمر  ليبان    %100استبدال  شركة  اسهم  من 

  بوست .

الخدمات البريدية ومنع حصول اي  تعديل العقد بما يتوافق مع مصلحة الدولة العامة في تفعيل و

 تغيرات متناقضة بشأنه الحقا .

 

 وبصدد التعديل الثاني تطرح التساؤالت التالية : 

 

 ؟ الدولةلم تسدد ليبان بوست أية بدالت لقاء اشغال المكاتب المملوكة من لما  -

 

تم تخفيض بدالت   - /  االيجارلماذا    لمركز بيروت للفرز في المطار ولمركز رياض الصلح من 

/د.أ. واضافة الطابق االرضي في مركز الفرز في المطار الى  600،  000د.أ. الى //  1,200,00

 ؟  دون بدل اضافياالبنية المؤجرة 

 

مستعملة من  الغير  هل تم احتساب التكاليف التي تتكبدها الدولة اللبنانية من ايجار وتوابعه للمكاتب   -

 قبل ليبان بوست؟ 

 

 :  (8/2001/ 30) التعديل الثالث للعقد ➢

 

ومن البنود التي تم   8/2001/ 30تاريخ  28لقد تم هذا التعديل بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 

 تعديلها :  

  

 (  المتعلق  بمدة العقد ، قد نص التعديل على ما يلي : 5البند )  -

 

 سنة ابتداء من تاريخ النفاذ . 15بالرغم من كل بند مخالف تمدد مهلة العقد لتصبح   -أ

 . " 2017حزيران  15اي ان مدة العقد تنتهي بتاريخ  – 2002حزيران   16لعقد بتاريخ اتم توقيع هذا  "
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يمكن تمديد مدة العقد لثالث سنوات اضافية شرط موافقة الوزارة االستنسابية على ذلك ، على ان ترسل   -ب 

الوزارة ان تجيب خالل ستة  شهرا من انتهاء مدة العقد الممددة . على  18ليبان بوست طلب التمديد قبل 

لم تعط الوزارة اي رد ايجابي على طلب التمديد يعتبر هذا   ااشهر من تاريخ تسلمها الطلب المذكور . اذ 

 من العقد . 47الطلب مرفوضا وتنطلق تلقائيا حينذاك عملية  النقل المنصوص عنها في البند  

 " 2020حزيران    15عقد الممددة هي لغاية " وفي حال التمديد لمدة ثالث سنوات اضافية تكون مدة ال

 :  ( من العقد المتعلق ببدل االيجار ، قد نص التعديل على 6البند )  -

 

وهي  . من التعديل الثاني على حالها  6تبقى قيمة االيجار السنوي المنصوص عنها في المادة  -أ

الف دوالر وفقاً   600الى  مليون ومئتي الف دوالر//االيجار السنوي من   بدل  تخفيض قيمة

 للنص التالي  :  

 منه المتعلق بتعويض  االشغال على ما يلي :  6البند  -"نص التعديل الثاني 

يتنازل المشغل عن حقه باستعمال الطابق االرضي في مركز بيروت للفرز باستثناء اماكن الدخول  

الغراض بريدية    واالماكن المشتركة ، بحيث يخصصه المنظم لحاجات االدارة دون غيرها وتحديداً 

 على ان ال يعيق ذلك قيام المشغل بموجبات العقد .

 

يحدد المنظم بدل االشغال السنوي للقسم المتبقي من مركز بيروت للفرز ولمركز بريد رياض الصلح 

العقد ب   مدة  والثالثة من  والثانية  االولى  بالنسبة    600للسنوات   ، اميركي عن كل سنة  دوالر  الف 

عن   تزيد  بنسبة  االشغال  تعويض  يزاد  ان  يجوز  فال  الالحقة  ثالث سنوات    %10للسنوات  كحد كل 

الشغال عن الفترة  ا اقصى . ان المنظم بموجب هذا التعديل يعفي المشغل من اية مطالبات بتعويضات  

 " السابقة لتاريخ المباشرة .

 

كما يلتزم المشغل بتسديد جميع بدالت االيجار المتوجبة على المنظم بموجب عقود االيجار  

الف دوالر اميركي سنويا (  عن   58)  92/ 7/ 22تاريخ    160التي تبلغ قيمتها حاليا بموجب القانون  

 المكاتب المستأجرة من قبل المنظم . 

 

اما المكاتب االخرى التي يشغلها المشغل والتي تعود ملكيتها لالدارة فتوضع بتصرف 

 ."المشغل دون بدل 

 

بالرغم من كل بند مخالف ، يضاف الطابق االرضي من مركز الفرز في المطار الى االبنية   -ب 

 لعقد وذلك دون اي بدل ايجار اضافي .االمؤجرة بموجب 

 

الى   -ج ويصار  النفاذ  تاريخ  بعد  االولى  الثالث  السنوات  عن  المستحقة  االيجار  بدالت  تؤجل 

للسنوات   بالتزامن مع بدالت االيجار  الرابعة والخامسة والسادسة عند استحقاقها كما  تسديدها 

 يلي : 
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يستحق بدل ايجار السنة االولى في تواريخ استحقاق الدفع عن السنة الرابعة بالتزامن مع بدل " -1

 االيجار المستحق عن هذه السنة االخيرة .

الخامسة   -2 السنة  الدفع عن  تواريخ استحقاق  الثانية في  السنة  ايجار  بدل يستحق بدل  بالتزامن مع 

 االيجار المستحق عن هذه السنة االخيرة .

يستحق بدل ايجار السنة الثالثة  في تواريخ استحقاق الدفع عن السنة السادسة بالتزامن مع بدل  -3

 . "االيجار المستحق عن هذه السنة االخيرة 

 

 :   من العقد المتعلق  بحصة الدولة من االيرادات نص التعديل على ما يلي 7البند  -

 

فقط  -أ البريد  لخدمات  العائدة  االيرادات  من  الدولة  حصة  تعدل  النفاذ  تاريخ  من  اعتبارا 

المقطع   شروط  توافرت  حال  في  اال  الجديدة  والخدمات  المنتجات  باستثناء  (   (ب    ))  ادناه 

 :   المنصوص عنها في العقد كما يأتي

 

 الحصة المئوية عن كل شطر  شطر الدخل بالدوالر االميركي 

 %  5 مليون  20حتى  

 %  10 مليون  25الى  20من 

 %  15 مليون  30الى  25من 

 %  20 مليون   35الى  30من 

 %  35 مليون    35اكثر من 

 

    ً الثاني وفقاً   التعديلكانت حصة الدولة من ايرادات البريد في العقد السابق المنصوص عنها في انه  علما

 لما يلي : 

 هدف الخطة المالية  السنة 

 )مليون $ ( 

نسبة حصة الوزارة لغاية تحقيق  

 الهدف %

نسبة ايرادات الوزارة بعد  

 تحقيق الهدف % 

 10 5 14.8 1سنة 

 15 10 31.6 2سنة 

 20 15 46.8 3سنة 

 20 15 55.6 4سنة 

 30 25 73.8 5سنة 

 35 30 78.1 6سنة 

 35 30 83.4 7سنة 

 40 35 87 8سنة 

 40 35 91.4 9سنة 

 45 35 96.3 10سنة 

 45 40 100.6 11سنة 

 45 40 105.8 12سنة 
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المنصوص عنها في  عندما يتجاوز معدل الدخل من كل او من اي من المنتجات والخدمات الجديدة   -ب

من مجموع ايرادات ليبان بوست تخضع هذه الزيادة في الدخل فقط لمشاركة الدولة    %35العقد ال  

 فيها بالنسب الواردة في الجدول اعاله .

 

 المتعلق بالعمليات المحلية لشركات خدمات نقل البريد :  – 8البند  -

 نص التعديل على ما يلي :  

 

 البريد الدولية بعمليات نقل البريد الداخلي في لبنان ضمن الشروط التالية : يجاز لشركات نقل 

 

يتضمن من شروطه شرطا بتقديم    الحصول على ترخيص من الوزارةيتوجب على مثل هذه الشركات   -1

 كفالة مصرفية ، تضمن التقيد بشروط الترخيص . 

 

حده   -2 رسم  الى  الشركات  هذه  تنقله  الذي  البريد  البريدي  يخضع  للطابع  االدنى  الحد  يساوي  االدنى 

باالضافة الى رسم يفرض على زبائنها حده االدنى يعادل ثالثة اضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه 

 تلك القيمة . 

التي هي شركة    ان شركة سبيد بوست ش.م.لاشارت الى    ( قدبعد التعديل)  8من البند    –الفقرة ج  أما  

بوست  ليبان  لشركة  والتي    تابعة  منها  بالكامل  مملوكة  او  تابعة  اخرى  شركة  اية  او  بالكامل  منها  ومملوكة 

تتعاطى عمليات نقل البريد الداخلي لن تخضع لشروط الترخيص المذكورة اعاله، طالما بقيت مملوكة بالكامل 

بوست   ليبان  العقد  ،  من  من  الدولة  الحتساب حصة  االعتبار  بعين  تؤخذ  ايراداتها  ان  لجميع  غير  وتخضع 

 ت التعاقدية .ااالنظمة والموجبات المتعلقة بسير العمل وللموجب

 ويتعلق بمراقبة شركات البريد الدولية وقد نص التعديل على ما يلي :   -9البند  -

البريد   :أ    –الفقرة   نقل  شركات  وضبط  لمراقبة  بوست  لليبان  المعطى  التكليف  على  الوزارة  تبقي 

بإنهاء  الدولية في المطارات وغي انما يكون لها الحق استنسابيا  رها من المداخل الدولية ، 

هذا التكليف في اي وقت كان طيلة فترة العقد لتقوم بنفسها بأعمال المراقبة والضبط دون 

 تحمل اية مسؤولية او توجب اية تعويضات مهما كان سبب او مبرر هذا االنهاء . 

تتقاضى ليبان بوست تعويضا شهريا غير خاضع  ،  نتيجة لقيامها باالعمال المذكورة اعاله    :ب  -الفقرة  

االقصى   حده  فيه  الدولة  المستحقة    50,000لمشاركة  الدفعات  من  تقتطع  اميركي  دوالر 

الدولية   البريد  نقل  المبالغ  .  على شركات  ليبان بوست من  ،  ايا كانت  ،  اما  التي تحصلها 

والتي الشركات  وزارة   هذه  الى  تسليمها  يتم  اعاله  المذكور  الشهري  التعويض  عن  تزيد 

  االتصاالت .

)يرى ديوان المحاسبة إن هذة الفقرة غير منطقية إلنها قد تلغي اي إيراد تحصل عليه الخزينة، إضافة  

لفائض الذي الى عدم تحديد عديد تلك الشركات وحجم اإليرادات المحصلة منها مما يؤدي الى عدم معرفة المبلغ ا

 (.- المديرية العامة للبريد  -هو من حق وزارة اإلتصاالت 
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ً ثا   :تمديد العقدفي  : نيا

 :  مرات   اربعتم تمديد العقد  -

االولى - رقم    وكانت   المرة  االتصاالت  وزير  كتاب  بموجب  سنوات  ثالث  تاريخ  669لمدة  /ا/و 

19 /8 /2015 . 

الثانية - المرة  رقم    وفي  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  أشهر  ثمانية  لمدة  العقد  تاريخ     5مدد 

5 /9 /2019.  

 . 2020/ 5/ 15أشهر تنتهي بتاريخ8تمديد احادي  لالتفاقية لمدة  ✓

الثالثة   - لمدة أقصاها    5/2020/ 5تاريخ    11ب قرار مجلس الوزراء رقم  مدد العقد بموجوفي المرة 

31 /12/2020   . 

و - رقم  واخيراً  الوزراء  أمين عام مجلس  كتاب  تاريخ2255بناًء على  مدد    12/2020/ 15/م ص 

الرابعة للمرة  الوزراء   العقد  الجمهورية ورئيس مجلس  قبل رئيس  استثنائية من  موافقة  بموجب 

 .  2021/ 6/ 30ولغاية  1/1/2120من

 

 :  يالحظ من خالل التعديالت التي حصلت الحقاً على العقد ، التالي   وبالنتيجة

 

حطث  ،  اازعدطال  ااالحق  اهذا ااعقد  د زض ن  زغططرا  اساسط  في  ر ا ااعقد  ارق زنفطذه    إ 

 زنا ا   عظا االن د االساسط  ايعقد السط ا زيك اا زعيق  لاا  اضط  اازااط  :  

 .   فر  اً ااعقد  ل اا لا رة لااع ل ف  دة ااعقد  لدً سرطا   ع -1

 .   االحتاا اا زعيق  لاافزرة االنزقااط   -2

اا لا رة   -3 لزارطخ  ايلرطد  ااعا    اا دطرط   ا الك  زالعط   تان ا  ااذط   اا  ظفط    صطر 

 لااع ل .  

 تيف  انزقال  زأهطل اا تازب االرطدط   عدد اا تازب .   -4

 االسزث ارا  في  خزيف  جاال   ااي ز غطل االرطد .   -5

 حص  ااد ا     االطرادا  .   -6

  ر ا انهاً ااعقد   -7

/ ط     -8 لدالم     د الر  / يط    اا صرفط   اعزلارام     5.600.000ااتفاال    $/

24 /8 /2000 . 

 ااخد ا  ااجدطدة غطر االرطدط  .   -9

   . را ل   رتا  نقل   اد اا راسال  لاا  اتل  لط  النا   ااخارج   -10

  ر ا اازرخطص ا رتا  نقل   اد اا راسال  لاا  اتل  داخل النا  .   -11

 د  اازعددطل ااثاني عيا حااها    6 ط   اإلطجار ااسن ي اا نص ص عنها في اا ادة  لقاً    -12

    يط     اطزي أاف    لددالم   سط  أاف د الر أ طرتيخ  سز اط   ث انط     $ /658.000/

 . د الر أ طرتي 
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 ذاك د    اا اار ااا األلنط  اا ؤجرة ل  جب ااعقد،    اااالق األرضي     رتق اافرق في اضاف   

 .  لدل إطجار إضافي  أي

 

زدارطخ  زأجطل   لعد  اال اا  ااثالث  ااسن ا   ع   اا سزحق   اإلطجار  ااا  حطث  اانفاذ    لدال   طصار 

  ااخا س   ااسادس  عند إسزحقا ها.  زدسدطدها لداازقا    د  لددال  اإلطجدار ايدسن ا  اارالعد 

 

اخد ا    ل طزعد   -13 ااعا دة  اإلطرادا   ااد ا      اا نزجا   ااخد ا     حص   لاسزثناً   ( فقا  االرطد 

 : ت ا طأزياا قا  أدناه( اا نص ص عنها في ااعقد  ااجدطدة، إال في حال زد افر   در ا 

 

  ط  ع  تل  ار  ااحص  اا  )لااد الر األ طرتي(  ار اادخل

 )خ س  لاا ا  (   % 5  يط   14.8 يط   لدالم      20 ی حز

 )ع رة لاا ا  (  % 10  يط    25ااا  20    

   )خ س  ع ر لاا ا  (%  15  يط    30ااا  25    

 ع ر   لاا ا  ( % ) 20  يط    35ااا  30    

 )خ س   ثالث   لاا ا  ( 35  يط    35     أتثر

 

اا نص ص عنها    ااجدطدة    ااخدد اعند ا طزجا ق  عدل اادخل    تل أ     أي    اا نزجا    انه  

ال   ااعقد  ل سد ،    %35في  اطلدا   إطدرادا   هذه      ج  ي  ا  ارت     ااقطادةزخض   فقا  اادخل  في 

 . أعاله ااد ا  فطها لاانسب اا اردة في ااجدد ل

 

 وفي هذا اإلطار نالحظ التالي : 

  

العقد االساسي    ه جرىان  - تبلغ  تعديل  عن   سنوات   اربعمرات خالل    ثالث  ،  سنة12مدته  الذي  فضالً 

بالتنفيذ   المباشرة  تاريخ  والمالحظات وهذا  تغيير  التساؤالت  من  العديد  االستعجال    يطرح  في  حول 

الن معظم هذه التعديالت تصب في مصلحة  وضع العقد االساسي وبما اليحقق المصلحة العامة للدولة  

 . الشركة اكثر منها في مصلحة الدولة 

بنفس شروط التعديل التي أقرت في العام  ، حتى تاريخه  2015تمديد العقد أربع مرات من العام  ان    -

نوعية ازدياد  االقصادية والمالية وبسبب التغيرات  وذلك    كبيرةحرمان الخزينة مبالغ    شأنهمن    2002

 وهذة امثلة على ذلك:  2020و  2002بين عامي الخدمات وعديدها 

المعطى    - التكليف  المطارات لشركة  ان  في  الدولية  البريد  نقل  شركات  وضبط  لمراقبة  بوست  ليبان 

الدولية   المداخل  من  أ  -9البند    –وغيرها  غير   -فقرة  تعويضا شهريا  بوست  ليبان  اكسب شركة  قد 

تقتطع من الدفعات المستحقة ،    دوالر اميركي  50,000حده االقصى    ،  يهخاضع لمشاركة الدولة ف

نت  اعلى شركات نقل البريد الدولية ، علما ان هذه الخدمة تعتبر من صلب الخدمات البريدية التي ك

 تقوم بها المديرية العامة للبريد قبل اجراء عقد التلزيم ، 
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شهر   x  12$    50,000ادى الى حرمان الخزينة من عائدات مالية سنوية تقدر ب )  االجراء  هذا  ان    - 

=600,000  $x  5%    = الوزارة  تقدير    30,000حصة  اقل  على   $x     = العقد  فترة  طيلة 

30,000  $x  20    = يصرف النظر  لبنانية    مليون ليرة900دل حوالي  ا$ اي ما يع600,000سنة(

 . عن ارتفاع سعر الدوالر 

 وهنا :   سنة ، 12سنة بدال من  15اصبحت فترة العقد   2002بموجب التعديل الثالث عام  -

الوزارة رفعت عدد سنين العقد لكنها لم تعمل على تعديل شطور الدخل ورفع نسبة حصة الوزارة مما   

 . ادى الى حرمان الخزينة عائدات مالية اكبر

الطابق االرضي من مكتب البريد في   وضع  تم  ،  منه    -6-بموجب التعديل  الثالث للعقد ال سيما البند    -

ت بدالت اشغال ا, مما ادى الى حرمان الخزينة من عائد   دون اي بدل ماديبتصرف الشركة  المطار  

 .  الدوالرات من ف التقدر بمئات اال

تب الموضوعة بتصرف الشركة ، اعلى تعويض االشغال للمككل ثالث سنوات  لم تطبق نسبة الزيادة    -

وهو ما  وهذا يشكل مخالفة صريحة الحكام العقد الموقع بين وزارة االتصاالت وشركة ليبان بوست ،  

 $ . / 500,00/ ادى ايضا الى حرمان الخزينة من ايرادات مالية عن بدالت االيجار بحوالي 

الثالث ،  )  من العقد   -7-البند  اما بخصوص    - :  (  -أ  بعد التعديل  من تاريخ    اعتباراً الذي نص على انه 

والخدمات  المنتجات  باستثناء   ( فقط  البريد  لخدمات  العائدة  االيرادات  من  الدولة  حصة  تعدل  النفاذ 

 ،الجديدة اال في حال توافرت شروط المقطع ) ب ( ادناه ( المنصوص عنها في العقد 

ان تعمل على تعديل حصة الدولة من خالل اعتبار كافة الخدمات التي   كان يفترض بالوزارةنرى انه  

وهذا االغفال ادى تقوم بها الشركة خاضعة لعملية التحاسب وتدخل من ضمن احتساب حصة الدولة .  

وبالنتيجة يرى ديوان المحاسبة ضرورة اعادة التوازن .  الى حرمان الخزينة من عائدات مالية كبيرة

ريثما يصار الى في حال قررت الحكومة تمديد العقد  ضوء المالحظات الواردة اعاله  قد في  المالي للع

اطالق مناقصة جديدة لقطاع البريد ، تأخذ ايضاً بتلك المالحظات كي ال تتكرر االخطاء المبينة اعاله  

   .  بالغ الضرر باالموال العموميةالتي الحقت 
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 الخدمات المقدمة من شركة ليبان بوست والشركات التابعة لهاالقسم الرابع  : انواع 

 

االتصاالت   وزارة  عنها  تنازلت  الحصرية  البريدية  الخدمات  ان جميع  للبريد   –تبين  العامة  المديرية 

فقط  %    5لقاء بدل  وتعديالته  شركة ليبان بوست بموجب هذا العقد  لصالح  لصالح الشركة الكندية ومن بعدها  

الواردات   البريدية  من  الخدمات  من  الدخل) المحصلة  شطور  االيرادات   (وفق  مبدأ  الى  ويتم خضوعها    ،

 الذي نص على ما يلي :  2002حزيران   16التصاعدية وفقاً للتعديل الثالث بتاريخ 

اعتبارا من تاريخ النفاذ تعدل حصة الدولة من االيرادات العائدة لخدمات البريد فقط ) باستثناء المنتجات    -

الجديدة   المقطع  ،  والخدمات  توافرت شروط  حال  في  كما    (ب    )اال  العقد  في  المنصوص عنها   ) ادناه 

 :   يأتي

 الحصة المئوية عن كل شطر  شطر الدخل بالدوالر االميركي

 %  5 مليون  20حتى  

 %  10 مليون  25الى  20من 

 %  15 مليون  30الى  25من 

 %  20 مليون   35الى  30من 

 %  35 مليون    35اكثر من 

 

عندما يتجاوز معدل الدخل من كل او من اي من المنتجات والخدمات الجديدة المنصوص عنها في  

تخضع هذه الزيادة في الدخل فقط لمشاركة من مجموع ايرادات ليبان بوست  المقطع ) ب (   %35العقد ال  

 الدولة فيها بالنسب الواردة في الجدول اعاله.

نتيجة عوامل مختلفة  صعب المنال  هذا مع علم الوزارة ان الوصول الى تحقيق شطر الدخل االول    

بلوغ هذا    ال يمكنوبالتالي  )المساحة الجغرافية ، عدد السكان ، عدم بلوغه في اي من سنوات العقد ... (  

التي بلوغ الشطور االخرى  الدولة    الشطر او  يعتبر  ،  تخضع لمشاركة  البند  الخزينة ، وهذا  بحق  مجحفاً 

ا جازة  ان   " رصيد  دون  شك  بمثابة  ،  لوهو   " اعادة  تعبير  السابقة  السنين  مدى  على  يقتضي  وكان 

في صالح الشركة على حساب    يصب  حيث معظمها  ،  بالتعديالت التي تمت    فاوض حوله وتعديله اسوةً الت

 .واموال الناس الخزينة 

 واما الخدمات البريدية فهي كما يلي :    ➢

 المراسالت المحلية والدولية الصادرة والواردة . -

 . البريد المضمون مع إشعار باألستالم )محاكم ومحامون( -

 الحواالت البريدية الداخلية و الطوابع البريدية التذكارية والعادية  -

 الطرود البريدية   -

 العلب البريدية  -

 البرقيات والتلكس   -

 إصدار القرارات المتعلقة بالترخيص لشركات نقل البريد بالمواكبة  -
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 وغيرها من الخدمات البريدية  -

غ الخدمات  من  مجموعة  بإستحداث  بوست  ليبان  شركة  في  قامت  تدخل  ال  ولكنها  البريدية  ير 

للتعديل الثالث بتاريخ   االحتساب ضمن  حصة الوزارة بسبب خضوعها الى مبدأ االيرادات التصاعدية وفقاً 

 كما ورد في المقطع )ب ( من العقد وهي على الشكل االتي :   2002حزيران   16

 هي عديدة ومتنوعة ( خدمات بريدية  حكومية مثل ) خدمات انجاز المعامالت الرسمية و   -

-   ، االليات  بعض  على  التامين   ، الصحف  عبر  االعالنات   ( مثل  حكومية  غير  بريدية  خدمات 

الحوادث  ضمان  عقود   ، االجانب  االجراء  ضمان  عقود   ، والمصادقات  الترجمة  خدمات 

 وغيرها من المعامالت المتنوعة والعديدة ( ، الشخصية ،عقود معامالت للنقابات 

التعليمخدمات   - المؤسسات  الرسوم لصالح  استيفاء   ( مثل  ، يمالية  الشهرية  السندات  استيفاء   ، ة 

استيفاء الضرائب والرسوم لمصلحة وزارة المالية ، استيفاء فواتير الهاتف لصالح أجيرو والفا  

الخدمات   من  وغيرها  الميكانيك  رسوم  استيفاء   ، البنوك  لحساب  المستحقات  استيفاء   ، وتاتش 

 والمتنوعة (    العديدة

 

 على حصة الدولة من الخدمات الجديدة:  مالحظات ديوان المحاسبة  •

 

 حظ التالي :يلوفي هذا االطار 

 

الدولة عن الخدمات   زيادة حصة  لم يتم    لياوبالت  ) الحصرية (  بخصوص  حظ اي تعديل  للم ي -

 الحصرية . 

 لم تستفيد الدولة من أية واردات عن الخدمات الجديدة  .   -

 ؛ الدولة اللبنانية لم تسدد ليبان بوست أية بدالت لقاء اشغال المكاتب المملوكة من  -
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 القسم الخامس: بيان الوضع المالي بين وزارة االتصاالت وشركة ليبان بوست 

 

 تصاالت وشركة ليبان بوست : بين وزارة اال العالق فيما يتعلق بالوضع المالي 

 

مراسالت بين المديرية العامة للبريد ووزارة  ال  ومنمراجعتها ،    ت تيبن من خالل المستندات  التي تم

  العالق والعقدي  الوضع المالي   وعدم وضوح بطخت  وبينها وبين مجلس الوزراء  االتصاالت السلكية والالسلكية

 بين وزارة االتصاالت وبين شركة ليبان بوست  :  

 

 اوال:

لى مقام مجلس الوزراء , اموجه    04/2018/ 19/و تاريخ  2001/1كتاب معالي وزير االتصاالت رقم   -

 وفيه يشير الى ما يلي " 

 

وذلك   شارف على االنتهاء" وبما ان العقد الموقع بين وزارة االتصاالت وشركة ليبان بوست قد  

الموضوع    مما   2019/ 15/09بتاريخ   بهذا  البت  حل  يستوجب  المالي  سوايجاد  للوضع  بين   العالقريع 

 . الطرفين

 

  07/2007/ 28تاريخ    83ورقم    2004/ 2/ 12تاريخ     64وبما ان قرارات مجلس الوزراء رقم  

الرامية الى اجراء مقاصات بين الدولة اللبنانية وشركة ليبان بوست    01/2009/ 15تاريخ    51ورقم  

تاريخه،   حتى  معروفة  غير  زالت  ما  وزارة    نتائجها  جانب  الى  المتعددة  مراسالتنا  من  بالرغم 

 . المالية

 

لبريدي من قبل المستثمر المعين بسبب الشغور الكبير  اوحرصا على استمرارية ادارة المرفق  

من العقد الموقع مع شركة   ) الية التحويل (  47يتعذر تطبيق المادة  في مالك المديرية العامة للبريد بحيث  

 ليبان بوست .

 

لعقود الموقعة  الدولة تجاه  اصداقية  لخاص وعلى ماالعام و  نوحفاظا على مبدأ الشراكة بين القطاعي 

 ، نقترح :  سواء لجهة المستثمر الحالي او الجديد 

القاضي بتفويض    2017/ 09/ 18/و تاريخ  1/ 3368فقة على االقتراح الذي ورد في كتابنا رقم  االمو

الال اجراء  االتصاالت  الفارق زم  وزير  احتساب  الوزارات   لجهة  من  بوست  ليبان  شركة  مستحقات  بين 

المؤسسات وبين مستحقات وزارة اال  بريد هذه  نقل  لقاء  والبلديات  العامة  -صاالت  تواالدارات والمؤسسات 

 لتقارير المعدة من قبل المدقق المالي المعين من االمديرية العامة للبريد من شركة ليبان بوست ، وذلك وفق  

تنظيم عقد مخالصة وابراء بين الطرفين ، على غرار عقد المخالصة واالبراء الذي  ت وقبل وزارة االتصاال

 . 09/2001/ 15نظم بتاريخ   
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ن العقد الموقع مع شركة ليبان بوست وتعديالته ومرفقاته قد شارف على االنتهاء مما يستدعي  اوبما  

لمذكورة لتنفيذ ا  لمادة  اواردة في  باتخاذ االجراءات ال  2018/ 9/ 15من العقد البدء بتاريخ    47وحسب المادة  

 آلية التحويل .وحيث انه ال يجوز ايقاف المرفق العام .

المديرية العامة للبريد البدء بإجراء المباحثات    -نتقدم من مجلسكم الكريم بتفويض وزارة االتصاالت  

بوست   ليبان  شركة  بنود مع  بعض  تحسين  حصة  وتعديالته    العقد   لجهة  زيادة  سيما  م ال  ن الوزارة 

 ( انتهى كتاب الوزير .)" .االيرادات 

 ً  : ثانيا

 

، موجه الى وزارة   11/07/2019/م.ص تاريخ  2086كتاب االمين العام لمجلس الوزراء  رقم   -أ

 المالية ، موضوعه : 

 

بناء وتأهيل قطاع البريد في لبنان لفترة    " طلب وزارة االتصاالت الموافقة على تمديد مدة اتفاقية اعادة 

 . "  2019/ 15/09عشرين سنة ابتداء من 

 

 اودع  بموجبه وزارة المالية  نسخة عن الملف لالطالع وابداء الرأي . 

 

موجه الى وزارة    2019/ 07/ 11/م.ص تاريخ  2086كتاب االمين العام لمجلس الوزراء رقم  و -ب 

: طلب وزارة االتصاالت الموافقة على تمديد    موضوعه  هيئة التشريع واالستشارات .  –العدل  

من  ابتداء  سنة  عشرين  لفترة  لبنان  في  البريد  قطاع  وتأهيل  بناء  اعادة  اتفاقية  مدة 

15 /09/2019  . 

 

 ما يلي : ه ورد في، وقد   2019/إ/675االستشارات رقم وكتاب هيئة التشريع و -ج

 "حيث ترى الهيئة تمكينا لها من ابداء االستشارة المطلوبة افادتها عن االتي : 

مع   1998/ 22/07هل ان طرح تمديد اتفاقية اعادة بناء وتأهيل قطاع البريد في لبنان الموقعة بتاريخ  -1

البدلي  التعويض  والدولة عن طريق  الشركة  بين  المالي  الخالف  هو الجل حل  بوست  ليبان  شركة 

 ؟عبر تمديد العقد عوضا من اللجوء الى التعويض المالي  

 

 ؟ هل انتهت مدة العقد االساسي  -2

 

 في حال انتهاء مدة العقد االساسي اال نكون اصبحنا في مرحلة التشغيل الذي يجب :  -3

 

التي   -أ الدولة  بواسطة  مباشرة  يتم  ان  بمستخدمي تاما  باالستعانة  وتستثمره  المرفق  هذا  دير عندها 

واالليات التي  الشركة الذين يكتسبون عندها صفة العمال العموميين وايضا االستعانة بالتجهيزات  

تعود ملكيتها بانتهاء العقد الى الدولة دون ان ننسى المكاتب التي هي اما ملك للدولة فتعود اليها  

 واما مستأجرة فتنتقل عندها االجارة الى الدولة .
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اما عن طريق تلزيم ادارة واستثمار هذا المرفق البريدي عن طريق المزايدة العلنية او عن طريق   -ب 

عل  منصوص   التشريع آخر  وهيئة  كتاب  ".)انتهى  العمومية  المحاسبة  قانون  في  يه 

 .واالستشارات (

 

 :  ثالثاً 

، موجه الى معالي وزير االتصاالت ،   2019/ 08/ 06/د تاريخ  302كتاب المدير العام للبريد رقم           

ليبان بوست  لبنان ،) وهو بمثابة رد على كتاب شركة  البريد في  تأهيل قطاع  اتفاقية اعادة  موضوعه تمديد 

 ، الذي ورد فيه: (  2018/ 04/ 19المؤرخ في 

 

المعقو  " غير  ومن  انه  تاريخ  وبما  الى  نصل  ان  بين    2019/ 09/ 15ل  الموقع  العقد  انتهاء  موعد 

 .  دون التوصل الى نتيجة، المديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست  –ارة االتصاالت زو

 

سيؤدي في  العقد المرسل الى مقام مجلس الوزراء سابقا  تمديد  كما ان عدم الموافقة على مشروع  

الوزارة لدى  الكافية  البشرية  العناصر  توفر  عدم  الخدمات   لىا   ظل  مرفق  ...كما  ا  تعطيل  لبنان  في  لبريدية 

 سيؤثر ذلك على العالقات االدارية والمالية بين ادارة البريد اللبنانية وسائر البلدان في الخارج .

 

لل         تقد ورفعا   ، للبريد  العامة  المديرية  عن  االتصاالت    م مسؤولية  وزير  من  للبريد  العام  المدير 

 باالقتراحات التالية : 

 لمناسب من المرجع الصالح .اتمديد العقد الحالي لمدة قصيرة ومحددة لحين اتخاذ القرار  -

 .)انتهي كتاب المدير العام للبريد (  " اجراء مناقصة وفقا لالنظمة والقوانين المرعية االجراء -

 

 : رابعاً 

 

من   تبين  للبريد لقد  المديرالعام  رقم    كتاب   ، االتصاالت  وزير  الى  تاريخ  395الموجه   /د 

الوزراء،  12/2020/ 17 مجلس  الى  الموجه  االتصاالت  وزير  تاريخه  4092/1رقم    وكتاب  /و 

 :   التاليتصاالت وشركة ليبان بوست وزارة االالوضع المالي العالق بين المتعلقين ب ،  12/2020/ 23

  

الوزراء رقم  انه و"   الحكومة الجديدة وبعد صدور قرار مجلس    5/5/2020تاريخ    11بعد تشكيل 

اقصاها   لمدة  بوست  ليبان  لشركة  بالتمديد  الوزراء رقم    2020/ 12/ 31الذي قضى  مجلس  قرار   14صدر 

االولى    2020/ 18/06تاريخ   الفقرة  بتعديل  قضى  رقم  الذي  الوزراء  مجلس  قرار  تاريخ 64من   /

المتعلقة باحتساب الفارق بين مستحقات وزارة االتصاالت ومستحقات شركة ليبان بوست من    04/2018/ 26

دها وذلك وفق التقارير المعدة من قبل المدقق المالي  يلوزارات واالدارات والمؤسسات والبلديات لقاء نقل برا

بين الطرفين وعرضه علالمعين من قبل وزارة االتصاال ى مجلس الوزراء ت وتنظيم عقد مخالصة وابراء 

مباشرة عمل   تاريخ  من  الممتدة  الفترة  عام  التشمل  نهاية  وحتى  الى    2019لشركة  بعدها  يصار  ان  على   ،



27 
 

)د(   ةتسليم القطاع الى مشغل جديد وكذلك الغاء الفقر  ىوحت  2020/ 1/ 1تسوية الحسابات للفترة الممتدة من  

تصاالت وشركة  االجراء مخالصة بين وزارة  القاضية بإ  9/2019/ 5تاريخ    5من قرار مجلس الوزراء رقم  

 لتنسيق مع وزارة المالية .اليبان بوست ب

 

 

ق عليه من  افلموالمالي المعين من قبل وزارة االتصاالت واوعليه  ووفقا للتقارير المقدمة من المدقق 

 :  يتبين ما يليشركة ليبان بوست والمدقق المالي المعين من قبلها 

 

   2019/ 31/12ولغاية  2001لعام امنذ  من الواردات رة االتصاالت اوزحساب  -

 الشرح القيمة ل . ل

42,733,122,097 

) حصة وزارة االتصاالت المديرية العام للبريد من  ت ش.م . لسالمطلوب من شركة ليبان بو

 الواردات ( 

 المدفوعات  -  -5,128,531,624

 31/12/2019من شركة ليبان بوست ش.م.ل . لغاية المبالغ المطلوبة   37,604,590,473

 

منذ تاريخ   لبلدياتالعامة وابان بوست لقاء نقل بريد للوزارات واالدارات والمؤسسات يشركة ل حساب -

   2019/ 31/12مباشرة العمل ولغاية 

 الشرح القيمة ل . ل

 الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات لكافة ادارات الدولة  نقل بريد -اللبنانية  ةالمطلوب من الدول 43,226,027,756

 قابلة لالسترداد   TVAبة على القيمة المضافة   يالضر+  1,887,718,567

 اجمالي المبالغ المطوبة من الدولة اللبنانية 45,113,746,323

 يجة مقاصة تمدفوعة نالمبالغ الصافي  -  -4,249,998,372

   12/2019/ 31لغاية  الدولة اللبنانيةالمبالغ المطلوبة  من  40,863,747,951

 

لغاية نتيجة ترصيد الحسابات  لح شركة ليبان بوستاالمبلغ الصافي المستحق لصحساب  -

31/12 /2019 

 الشرح  القيمة ل . ل

 12/2019/ 31المبالغ المطلوبة  من الدولة اللبنانية لغاية  40,863,747,951

 12/2019/ 31شركة ليبان بوست ش.م.ل . لغاية المبالغ المطلوبة  من  37,604,590,473

 ش. م. ل .   الرصيد المستحق لمصلحة شركة ليبان بوست 3,259,157,478    -

 

  ورد التالي :اضافة الى تقدم ، 

و االانه  الوزراء  بعد  مجلس  قبل  من  بها  كلفت  التي  المقاصات  مصير  عن  المالية  وزارة  من  ستفسار 

رقم   قراراته  تاريخ    51ورقم    2007/ 07/ 28ريخ  ات   83ورقم    2004/ 2/ 12تاريخ    64بموجب 

المالية بموجب كتابه رقم  ااف  01/2009/ 15 ان وزارة    2020/ 07/ 15تاريخ    16/ص  723د معالي وزير 

تحت اسم "  1-66-48217المالية قامت باستحداث حساب من حسابات محتسب المالية المركزي تحت الرقم  

لصرف الصادرة لصالح شركة ليبان بوست لقاء اه كافة حواالت  يليبان بوست " علحساب مقاصة مع شركة  
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البريدية لصالح االدارات الرسمية ، بلغت قيمة هذا الحساب منذ   بالخدمات  نهاية    2007لعام  اقيامها  ولغاية 

اي ما مجموعه    2019ل ل عن العام    861,458,000ومبلغ  ل ل    11,475,162,000مبلغ    2018عام  

ل ل ، كما اشار وزير المالية في كتابه على وجوب تسوية حساب المقاصة الوارد في    36,620,00012,3

 حسابات محتسب المالية المركزي  آنفا واقفاله .

   ذكر ما يلي :الابدى المدير العام في كتابه السالف وبناء على ما تقدم 

تصاالت  معروفة ومحددة في ان المستحقات  المتوجبة على شركة ليبان بوست لصالح وزارة اال -

 حسابات الشركة المقدمة للوزارة والمدققة من قبل مدققين معينين من قبلها ومن قبل الوزارة .

ت  النسبة لمستحقات شركة ليبان بوست من مختلف الوزارات واالدارات والمؤسسات العامة والبلدياب -

رتي المالية واالتصاالت صاحبتي العالقة الواردة في التقرير المعد من  القاء نقل بريدها بما فيها وز 

المالي   المدقق  بالنسبةقبل  الطرفينلنا    فهي غير واضحة  بها من  تتحمل    وغير معترف  وبالتالي ال 

 المديرية العامة للبريد اية مسؤولية قانونية حول االرقام الواردة فيه ال في الماضي وال في المستقبل . 

من حصتها من قبل شركة ليبان بوست والبالغ  (    TVAمة للبريد على مبالغ )  اتتحفظ المديرية الع -

 ل ل .   1,453,384,285قيمتها  

المدقق و - يعدها  التي  السنوية  التقارير  تدقيقها  وخالل  للبريد  العامة  المديرية  ان  الى  االشارة  تجدر 

المالي المعين من قبل الوزارة ، تبين لها ضمن الجداول الواردة في التقارير حول حسابات الوزارات 

منذ   اوجيرو  المبلغ سنويا على  نفس  تكرار  والعادي  السريع   2019لغاية عام  و  2010لعام  اللبريد 

ل ل وبعد االستفسار اتضح لنا ان هذا المبلغ ليس له اية    129,275,563  السنوبة    والذي تبلغ قيمته

بتنفيذ   اوجيرو  التزام  عدم  نتيجة  مستحقات  بوست  ليبان  شركة  بحسب  هو  انما  بريد  بنقل  عالقة 

العقد  تاال في  الواردة  تقوم شرك  0) فاقية  بأن  تقضي  التي   ) ب بندا جزائيا  ليبان  وتوزيع وة  بطبع  ست 

 تفاقية لم تنفذ بسبب عدم موافقة ديوان المحاسبة عليها . علما ان هذه اال اتف هتير اشتراكات الافو

وزارة   قبل  من  المعين  المالي  المدقق  قبل  من  المعد  النهائي  التقرير  ربطا  الكتاب   مع  اودع  وقد 

المتوجبة على مختلف االدارات الرسمية الى ليبان  بان بوست وتلك  ي االتصاالت الذي يبين المستحقات على ل

 بوست ، لعرضه على مجلس الوزراء .

 اما بالنسبة لعقد المخالصة واالبراء وبناء على اقتراح المدقق المالي في الصفحة الثالثة من تقريره ،

ت محتسب  االمديرية العامة للبريد التريث في اعداده تمهيدا لتسوية حساب المقاصة الوارد في حساب  تقترح

قيمته   والبالغ   ) بوست  ليبان  شركة  مع  المقاصة  حساب   ( اسم  تحت  المركزي  المالية 

بعد عرض  ،  ل.ل12,336,620,000 الوزراء  ا وذلك  مجلس  على  القرار  اولموضوع  اصدار  اليه  لطلب 

صة لديها لشركة ليبان  اذي يقضي بااليعاز الى وزارة المالية بتحويل المبلغ الموجود في حساب المقالالزم ال

تقوم حيث   ، اليها.وتحويل    بوست  المتوجب  الرصيد  بحسم  االخيرة  المتبقي  اهذه  وزارة  المبلغ  حساب  لى 

 . التصاالت ا

 :   2015عن اعمال شركة ليبان بوست عن عام سماحة للتدقيق ومراقبة الحسابات تقرير مكتب تانيا  :خامساً 

لما اورده وزيراالتصاالت  في كتاب تا ريخ  / 1/ 28رقم    هوفقاً  الى مجلس     2017/ 22/3و  الموجه 

بوست   ليبان  اللبنانية وشركة  الدولة  بين  العالق  المالي  الوضع  عن  يش،  الوزراء  الكتاب  هذا  معالي  يوفي  ر 

ان   الى  السنويةالوزير  منذ    المبالغ  بوست  ليبان  شركة  على  المتوجبة  ولغاية    21/10/98االجمالية 
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سمعان غالم وشركاهم   -وفقا للتقارير المقدمة من مدقق شركة ليبان بوست " ارنست اند يونغ 12/2015/ 31

ثورنتون  عن    -وشركة جرانت   " -2006-2005-2004-2003-2002  -  2001االعوام  يافي وشركاهم 

الحسابات عن    تانيا سماحةشركة  و  2007-2008-2009 -2012-2011-2010م  عواالا للتدقيق ومراقبة 

 "  تصاالت وذلك وفقا لما يلي :وزارة اال  المعينين من قبل  -2013-2014-2015

 : 2015عام   ةلغاي 2001ة البريد من الواردات من عام يجدول حصة وزارة االتصاالت مدير -

 القيمة  السنة 

2001 1,499,547,063 

2002 1,738,033,604 

2003 1,910,261,078 

2004 2,019,004,993 

2005 1,878,433,325 

2006 1,859,302,939 

2007 2,028,361,441 

2008 2,172,624,387 

2009 2,049,107,128 

2010 2,036,774,360 

2011 2,212,385,983 

2012 2,337,394,416 

2013 2,550,604,729 

2014 2,651,447,311 

2015 2,524,652,164 

 ل ل  31,467,934,921 المجموع 

 

تبين ان هذه التقارير تتضمن   )يافي وشركاه ( وبعد تدقيق التقارير الواردة من قبل المدقق المالي

 المديرية العامة للبريد وهي مفصلة كما يلي : عائدات للدولة منذ سنين سابقة لكنها لم تلحظ في مستحقات 

 التفصيل  ل ل   القيمة السنة 

 حواالت بريدية ساقطة بمرور زمن  349,161,028 2002

 حصة الدولة من شركات التدقيق 35,407,305 2003

 حصة الدولة من شركات التدقيق 10,587,372 2004

 ضريبة على القيمة المضافة   78,325,395 2006

 متوجبات مختلفة  80,030,973 2007

  553,512,073 المجموع 
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 :   ونطرح التساؤل

بريدية    المسؤول عن سقوط حواالت  الزمن  من  ولماذا  بمرور  تسجيلهالم  ؟  الى  في حساب   يصار 

ان يفتح الباب امام دعاوى قضائية  كان يمكن لهذا االمر  المديرية العامة للبريد مع االشارة الى انه  مستحقات  

 !!! ترفع من اصحاب العالقة بوجه الدولة 

 ل ل   32,021,446,994وبالتالي يصبح مجموع المستحقات للمديرية العامة للبريد =  

 ليبان بوست :لمبالغ المدفوعة على الحساب من قبل شركة ا

 القيمة ل ل  التاريخ  مستند الدفع/ رقم الشك

063552 23 /03/2004 100,000,000 

066040 26 /05/2004 100,000,00 

066114 24 /06/2004 100,000,000 

070448 07 /10/2004 100,000,000 

112296 14 /03/2007 264,070,000 

112330 28 /03/2007 101,257,000 

144423 25 /11/2008 429,343,117 

 296,838,141 2011 تسديد ح/ االتحاد 

 101,902,098 2012 البريد العالمي

 1,592,410,356 المجموع  

 

ل ل كما هو وارد في كتاب وزير   30,428,036,638ويتبين انه يتوجب على الشركة مبلغا وقدره  

 شركة ليبان بوست .الموجه الى  2016/ 10/ 26/و تاريخ 4362/1االتصاالت رقم 

  7/11/2016تاريخ     LP/MD/16-391ه استنادا الى التقارير والى كتاب ليبان بوست رقم  نكما ا

الشركة   لصالح  الرسمية  العامة  واالدارات  الوزارات  مختلف  على  :  يتوجب  وقدره  مبلغا 

ل 22,012,420,047 تتحمل    ل  ال  للبريد  العامة  المديرية  ان  علما   ، االدارات  هذه  بريد  نقل  لقاء  وذلك 

ليس لديها مستندات او   النهمسؤولية هذه المبالغ وال يترتب عليها اي موجب قانوني تجاهها ماضيا او حاضرا 

 : مالحظات :  تصاالت في الفقرة رابعاورد ايضا في كتاب وزير اال  . فواتير من الطرفين لتقوم بتدقيقها

متتالية اجراء مقاصة حول المستحقات المتبادلة    ثالث مرات وزارة المالية  كلف  مجلس الوزراء    ان -

 بين الدولة من جهة وشركة ليبان بوست من جهة ثانية ، علما ان هذه المستحقات تتكون من : 

ليبان بوس - المستحقات معروفة وواضحة ومحددة   ت مستحقات على شركة  ...، وهذه  الدولة   لصالح 

من قبل مدققين معينين من قبلها وآخرين معينين    في حسابات الشركة المقدمة الى الوزارة والمدققة

 من قبل الوزارة .

مستحقات متوجبة على الدولة لصالح شركة ليبان بوست وذلك لقاء قيام هذه االخيرة بخدمات بريدية   -

 لصالح محتلف االدارات الرسمية على كافة االراضي اللبنانية .

ها حول المستحقات المتبادلة ءوزارة المالية اجراان نتائج المقاصة المالية التي كلف مجلس الوزراء   -

ثانية   جهة  من  بوست  ليبان  وشركة  جهة  من  الدولة  االتصاالت بين  وزارة  بها  تبلغ  المديرية    –  لم 

للبريد   بإعداد مشروع كتاب    2014لغاية شهر حزيران  العامة  للبريد  ، حيث قامت المديرية العامة 
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الرق تحت  مسجل  االتصاالت  وزير  الى   2014/ 06/ 04تاريخ    2013/و/1/ 4147م  بتوقيع  موجه 

المالية   وزير  مصير    ةالفاد لمعالي  عدم  عن  سبب  وعن   ، اليها  آلت  التي  والنتيجة  المقاصات  هذه 

 .  تنفيذها لغاية تاريخه

حين - ولغاية    ان  في  تأسيسها  منذ  الدولة  لصالح  الشركة   على  المتوجبة  هي    2015/ 31/12المبالغ 

فإن المبالغ ،  / ل ل  30,428,036,638واضحة ومدققة ومسلم بها من الطرفين وقيمتها االجمالية /  

المالية   وزارتي  فيها  بما  الرسمية  واالدارات  الوزارات  مختلف  بذمة  الشركة  لصالح  المتوجبة 

 .صاحبتي العالقة غير واضحة وغير معترف بها من الطرفين ت واالتصاال

 

 :  اً دسسا

، موجه من المدير العام للبريد الى    12/2020/ 08/د تاريخ  386كتاب المديرية العامة للبريد رقم  

 ، موضوعه :  انتهاء الفترة الممدة لشركة ليبان بوست . االت االتص معالي وزير 

ين  ر/تش19ريخ  ام للبريد : انه وبالرغم من الظروف التي يمر بها لبنان منذ ت اوفيه يشير المدير الع

فيروس كورونا فقد تم بالفعل وضمن  وصوال الى اعالن مجلس الوزراء التعبئة العامة بسبب    2019الول  ا

ر الشروط المطلوبة ، واحيلت بموجب كتاب معالي وزير االتصاالت رقم  تالتاريخ المحدد اعداد مسودة دف

 الى مجلس الوزراء . 2020/ 09/ 16/و تاريخ 1/ 2965

 

مدة   انتهاء  قرب  وبسبب  كتابها  وانه  بموجب  للبريد  العامة  المديرية  تقدمت   ، تاريخ  375التمديد  /د 

من معاليكم باقتراح عرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء العطائنا التوجيهات    11/2020/ 24

او التوصيات الالزمة التي يمكن اتباعها في حال انتهاء فترة التمديد  للشركة دون التوصل الى نتيجة ، وهذا 

 . 2020/ 11/ 26/و تاريخ 1/ 3731تم بالفعل بموجب كتاب معاليكم رقم  ما 

 

ونظرا لضرورة تسيير االعمال في المرافق العامة بالرغم من الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان  

تاريخ انتهاء العقد الممدد لشركة ليبان بوست ، وبما    2020/ 12/ 31السيما منها قطاع البريد ، وقبل حلول  

 الحكومة الحالية اصبحت حكومة تصريف اعمال .ان 

 

القديمة ، مما يشكل   بالشروط  ليبان بوست  وكي ال تضطر االدارة الى تمديد العقد من جديد لشركة 

 .  المديرية العامة للبريد  –خسارة على وزارة االتصاالت 

 

 وخوفا من عدم التمكن من اطالق مزايدة لتلزيم قطاع البريد .

تقدمت المديرية العامة للبريد بعدد من االقتراحات والتي تشكل الجزء االكبر من مسودة دفتر الشروط المعد  

 .ال سيما من ناحية الواردات 

ع على كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء للحصول على  وعرض الموض 

، ولكن مع ادخال تعديالت على بنود    مان سنوات ليبان بوست لمدة ثقرار استثنائي يقضي بالتجديد لشركة  

 العقد االساسي وتعديالته ومرفقاته واضافة بعض البنود الجديدة عليه على الشكل التالي : 
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 د لمدة ثمان سنوات : يحصة الدولة من االيرادات في حال التجد -

 

 %   5% بدال من النسبة الحالية  12.5في السنتين االولى والثانية رفع نسبة حصة الدولة الى  -

 %.  15في السنتين الثالثة والرابعة   -

 %.  17في السنتين الخامسة والسادسة  -

 .  %20في السنتين السابعة والثامنة   -

والغير حكومية والتجارة االلكترونية  بما ان مستقبل قطاع البريد هو في الخدمات الجديدة الحكومية  

سواء  الجديدة  والمنتوجات  الخدمات  جميع  على  الدولة  تكون حصة  ان  يجب  غير      لذلك  او  كانت حصرية 

 حصرية . 

 ويضيف المدير العام في كتابه:  

 

بما ان آلية التحاسب لم تكن مذكورة او واضحة في العقد الحالي وتعديالته ، مما اعاق عملية  " و

 مة للبريد على اضافة البنود التالية : ا، لذلك تشدد المديرية العالتحاسب على مدى السنين المنصرمة 

المدقق  أن   -أ يعده  الذي  السنوي  المالي  تقريرها  برفع  بوست  ليبان  شركة  قبل  تتعهد  من  المعين  المالي 

ن المدقق المالي المعين من يكمالمديرية العامة للبريد قبل نهاية الشهر الثالث من العام اي شهر آذار ، لت

 لوزارة اجراء التدقيق الالزم واعداد تقريره السنوي قبل نهاية شهر حزيران من السنة .اقبل 

 

تبادر -ب  ليبان بوست    ان  ال  شركة  شهر السابع من السنة ) اي شهر تموز ( الى خالل النصف االول من 

الوز مستحقات  مع اتسديد  للشركة  مستحقات  بأية  المستحقات  لهذه  ربط  اي  ودون  تأخير  اي  دون  رة 

 ت الدولة اللبنانية ، وذلك تحت طائلة فسخ العقد دون تحمل الدولة اية مسؤولية قانونية . اادار

 

كما هي واردة وزارة االتصاالت على عاتق شركة ليبان بوست    تبقى اتعاب المدقق المالي المعين من قبل  -ج

 . في العقد االساسي وملحقاته وتعديالته 

 

ال  -د  والمؤسسات  واالدارات  الوزارات  بريد  نقل  خدمة  بوست  عاتبقى  ليبان  لشركة  حصريا  والبلديات  مة 

من المرسوم االشتراعي    47/ و  25المادتين  بواسطة طوابع بريدية تبيعها المديرية العامة للبريد بناء على  

او    1959/ 6/ 12تاريخ    126رقم   الطوابع من موازنة كل وزارة وادارة ومؤسسة عامة  اثمان  ، وتسدد 

ركة ليبان بوست ان توقف شبلدية وفي حال تخلف ايا منها عن دفع اثمان الطوابع المتوجبة عليها ,يمكن ل

المرعية  قوانين واالنظمة  للوفقاً  نونية  االمتخلفة كامل المسؤولية الق  عملية نقل بريدها على ان تتحمل الجهة

 ؟؟ االجراء

 

 : اورد المدير العام في كتابه لجنة التنسيق وعن   -
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وتعدل لجهة ان تتحمل   ،  عملية تأليف لجنة التنسيق كما هي واردة في العقد االساسي االبقاء على  "  

 شركة ليبان بوست اتعاب العضو السابع المحايد على ان يكون من الجنسية اللبنانية . 

اجتماع عقدت   حال  اتعاب  افي  بوست  ليبان  شركة  تتحمل  الرسمي  الدوام  اوقات  خارج  التنسيق  لجنة  ت 

 . " العضو السابع االضافي واعضاء لجنة التنسيق التابعين للمنظم 

 :ذكر المدير العام التالي تسديد مساهمة لبنان عن عضويته في االتحاد البريدي العالمي وعن  -

 

الزام شركة ليبان بوست كونها المستفيد االول من خدمات وبرامج االتحاد البريدي العالمي بأن "    -

 تحاد على عاتق الشركة .العن عضويته في ا يكون تسديد بدل مساهمة لبنان السنوي

 

 ."ابقاء الوزارة مسؤولة عن تمثيل لبنان في العالقات والمؤتمرات البريدية الدولية   -

 

تب البريدية المستأجرة والواقعة في االبنية المشتركة والموضوعة بتصرف  المكوبالنسبة ل " -

 :اورد المدير العام التالي الشركة ) تعويض اشغال ( 

 

بناء على المادة الخامسة من العقد االساسي التي نصت على ان استعمال الملتزم للمكاتب والمباني "   -

من   التزام  هو  انما  ايجار  بمثابة  يعتبر  الملتزم  اال  بتصرف  والمباني  المكاتب  هذه  بوضع  لوزارة 

نفاذه   مدة  طيلة  العقد  احكام  تنفيذ  اجل  من  وخالستعمالها  بوست  ليبان  شركة  والزام  االشهر ،  الل 

االربعة االولى من كل عام بتسديد بدالت ايجار المكاتب البريدية المستأجرة من قبل المديرية العامة 

والكهرباء  الماء  اشتراكات  ، وكذلك  الحالية  االيجار  لعقود  وفقا  وذلك  بتصرفها  والموضوعة  للبريد 

 والهاتف وااللتزامات العائدة لها .  

 

بتس - بوست  ليبان  شركة  المشتركة الزام  االبنية  في  الواقعة  البريدية  المكاتب  عن  ايجار  بدالت    ديد 

,    الحكومية  واالبنية   مكتب  لكل  الجغرافي  والنطاق  المساحات  وفق  وذلك   ، بتصرفها  الموضوعة 

 واشتراكات الماء والكهرباء والهاتف .. 

، محروقات ، تجهيزات فنية سية وسيارات ولوازم مكتبية اقرط تأمينعلى عاتق الشركة يقع و

 نتها. ا ومعلوماتية وصي

،  لمنظم  ادون حسمها من حصة    الشركات على خدمة مراقبة هذه    TVAيتحمل المشغل ضريبة  ان  و

لمن يراه مناسبا او ان    ُمهايُلَز  ت من سالمة اعمال هذه الشركات وله ان  بوحق المنظم في الرقابة الدائمة للتث

بنفسه   احتس  يتوالها  اعادة  يقتضي  الصدد  هذا  وفي  واسترجا ،  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  ا ب  عها 

 .  ل مع الفوائد القانونيةغالمش

 :والمنتجات والخدمات الجديدة اقترح المدير العام التالي تعديالت االسعار  وعن -

، وينبغي الحصول على موافقة الوزارة بالنسبة  بالليرة اللبنانية  والمنتوجات البريدية    ان أسعار الخدمات 

 الي زيادة او تخفيض ويشترط احترام معايير وتوصيات االتحاد البريدي العالمي .

 

يت أان   او مؤسسة عامة  اي وزارة  بموجب وي خدمة تصدر عن  المشغل حصريا  قبل  تنفيذها من  جب 

 ت والمؤسسات التابعة له تنفيذها  اقرار يصدر عن مجلس الوزراء يلزم االدار
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تبرم عقود المنتجات والخدمات الجديدة بعد موافقة المنظم وتحت اشرافه مع مراعاة ما هو معمول به في  

 المجال دوليا بالنسبة لتلك المنتجات .هذا 

من خالل شخص   او  مباشرة  البريدية  غير  الجديدة  الخدمات  تلك  المشغل  يؤمن  ان  على  المنظم  يوافق 

 لمشغل مساهما فيه . امعنوي آخر يكون 

وحول  تتعلق باستخدام مصطلحات وتعاريف ومختصرات ..  واورد المدير العام في كتابه معلومات  

للبريد وذلك بسبب الشغور الكبير في  الحاق خمسة مو ظفين اداريين من الشركة للعمل في المديرية العامة 

 .مالكها 

عبرالواتس اب    2021/ 05/ 11بتاريخ  ولهذه االسباب جرى التواصل مع سعادة المدير العام للبريد             

 : بالمعلومات التالية   ديوان المحاسبةتزيد منه وطلب ، 

 الئحة مفصلة بالمكاتب التي تملكها االدارة والموضوعة بتصرف شركة ليبان بوست   -

 تحديد بدل او تعويض اشغال لكل منها ، واالعفاء من ذلك  -

وكذلك الئحة بالمكاتب المستأجرة من االدارة والتي تشغلها شركة ليبان بوست ، وبدالت االيجار   -

 المسددة منها . 

بتسديد  تلتزم  الشركة  ان  وبدال  وهل  االدارة  االشغال المالك  المستأجرة  تعويض  للمكاتب  االيجار  ت 

  والمشغولة والتي تستخدمها الشركة ؟ 

كتاب من المدير العام للبريد المعلومات المطلوبة بموجب    الديواناستلم    2021/ 05/ 17بتاريخ  وانه  

 :المهندس د. محمد زهير يوسف  

 . الئحة بالمكاتب البريدية المستأجرة من قبل االدارة والموضوعة بتصرف شركة ليبان بوست  -

مكاتب   3الجنوب ، و  في  مكتب    2جبل لبنان ،  في  مكاتب    4بيروت ،  في  مكاتب    6وهي عبارة عن  

 .في الشمال 

 ل ل   153,813,562:  هو   15ال لهذه المكاتب  السنوية  ت االيجارات وان مجموع بدال

 

البريدية     الئحة واحدة تتضمن - والموضوعة بتصرف البنية الحكومية ) سراي حكومي (  لالمكاتب 

 هي : الشركة دون بدل 

 

 (   5)عددها وسراي تبنين .  -سراي مرجعيون –حاصبيا  سراي  –سراي حلبا   –سراي عاليه  -

الشركة   - بتصرف  والموضوعة   ) مشتركة  ابنية   ( االدارة  تملكها  التي  البريدية  بدلالمكاتب  ،   دون 

 وهي :  

 –الشويفات    –بيت الدين    –الهرمل    -بعلبك  –البترون    -بشري  –اميون    –سير الضنية  –المزرعة  

  –جونيه    –المنصورية    –عين عار    –بكفيا    –برمانا    –انطلياس    –الشباك  فرن    –الحازمية    –بعبدا  

  –االشرفية    –بنت جبيل    –النبطية    –جزين    –صور    –مشغرة    –راشيا الوادي    –شتورة    –ريفون  

 . مكتب ( 29)عددها وزحلة . –القبيات  

 

، وهي : مكتب  شغال لقاء بدل االمكاتب واالبنية التي تملكها االدارة والموضوعة بتصرف الشركة  -

    ( 2، ) عددها مطار بيروت ( مركز بيروت للفرز )  –رياض الصلح 
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ومن خالل مراجعة تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل وزارة االتصاالت حول اعمال التدقيق مع  

في   الموقوفة  التفصيلية  في    2018/ 12/ 31البيانات  ورد   ، بوست  ليبان  فقرة    18الصفحة  لشركة  وضمن 

 االيجار ما يلي :  

 

 :مالحظات فريق تدقيق ديوان المحاسبة حول المخالصات  –سابعاً 

وزارة   بين  واالبراء  المخالصات  وبين    –التصاالت  اوفيما خص  جهة  من  للبريد  العامة  المديرية 

 وابراء ، اال انه لم يتم اعتماد اي منها , اكثر من مخالصة   وجود  فقد تبينشركة ليبان بوست ، 

قد   كان  المخالصات  هذه  ان  الى  االشارة  المالي    مفوضوعدها  أمع  قبل  التدقيق  شركة المعينين من 

يونغ اند  ارنست  بوست وهما مكتب  للتدقيق   -ليبان  تانيا سماحة  ، ومكتب  ومكتب سمعان غالم وشركاهم 

  ومراقبة الحسابات عن اعمال شركة ليبان بوست المعين من قبل وزارة االتصاالت .

 ونورد في هذا الصدد ملخص عن تلك المخالصات :  

I -  عن االعوام   وشركة ليبان بوست –وزارة االتصاالت والدولة اللبنانية  -بين ملخص عن التعامل

  االولى(  )المخالصة 2015حتى   2001

موجه الى معالي وزير  ال  2017/ 02/ 13تضمن كتاب مفوض المراقبة " تانيا كمال سماحة " تاريخه   

  ، ما يلي :  2017/ 2/ 21/د تاريخ  78سجل لدى قلم الوزارة تحت الرقم الماالتصاالت ، و

البريد   2/2017/ 2بتاريخ  "   - عام  مدير  وبحضور  االتصاالت  وزير  معالي  مكتب  في  اجتماع  عقد 

سماحة   كمال  تانيا  السيدة  مكتب   " االتصاالت  وزارة  قبل  من  المعين  الحسابات  مدقق  عمل  وفريق 

القرار   بتاريخ    2015/ 09/ 21تاريخ    1/ 669بموجب  اجتماع  عقد  كما  مكتب   2017/ 1/ 31،  في 

ليبان بوست  المدير العام ل المالي    –لبريد بحضور ممثل عن شركة  توافق المجتمعون     -المدير  وقد 

االعوام    عن  بوست  ليبان  وشركة  االتصاالت  وزارة  بين  التعامل  عن  ملخص  حتى    2001على 

 من الشركة المذكورة .الجداول المرفقة والموقعة وارد في – 2015

التقا المرفقة والمستخلصة من  الجداول  الى وزارة االتصاالت وان هذه  المقدمة  العامة    -رير  المديرية 

/  تظهر  للبريد ما   من قبل  وهي موقعة     .ل. /ل  961,159,650يتوجب لصالح  وزارة االتصاالت والبالغ 

ارنست اند يونغ وسمعان وغالم ومفوضي المراقبة المعينين من قبل   –لشركة ليبان بوست    مفوضي المراقبة

االتصاالت   االعوام    جرانت   –وزارة  عن  عن    2009حتى    2001ثورنتون  سماحة  كمال  تانيا  ومكتب 

 . 2015حتى   2010االعوام 

بين   التعامل  ملخص  من  اللبنانية     -ويتبين  والدولة  االتصاالت  عن    -وزارة   بوست  ليبان  وشركة 

 ما يلي :  2015حتى   2001االعوام 

 ما يعادل ب $   بدل االيجار  ل ل   عنوان المكتب

 564,000 850,230,000 للفرز مركز بيروت 

 36,000 54,270,000 بريد رياض الصلح 

 58,000 87,438,000 المكاتب المستأجرة 

 658,000 991,938,000 المجموع 
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 جداول التالية :  لل وفقأ  عن المخالصة  االولى ملخص 

 : نقل بريد للوزارات واالدارات والمؤسسات العامة ) عادي وسريع (  1جدول رقم  -

 

 زقرطر  ف ض اا را ط   ز قط  لرطد سرط   ز قط  لرطد عادي  ااسن  

 جران  ث رنز    - 1,037,140,318 2001

2002 1,777,179,667 - = 

2003 1,512,120,004 - = 

2004 2,970,009,614 - = 

2005 1,611,857,637 - = 

2006 1,521,458,138 - = 

2007 1,542,817,994 - = 

2008 1,689,496,436 331,324,945 = 

2009 1,531,652,673 257,467,904 = 

 زانطا س اح   - 2,216,291,254 2010

2011 2,403,660,109 - = 

2012 2,664,115,016 - = 

2013 2,885,164,726 - = 

2014 2,828,613,895 - = 

2015 2,997,974,324 - = 

 = 588,792,849 31,189,551,805 اا ج  ي 

 = 31,778,344,654  االج ااي 

 

  

ح    الشر
رقم  

 القيمة ل. ل.  الجدول  

 ا 
ً
   وال

المطلوب من الدولة اللبنانية المتمثلة بالوزارات واالدارات والمؤسسات العامة ) نقل  

 31,778,344,654 1 بريد (     

 1,569,010,194 2 الضريبة على القيمة المضافة ومختلف   يضاف :

 3,880,119,116- غير مرفق صافي مقاصة ) مدفوعات (  ينزل :

  اللبنانية المطلوب من الدولة 
29,467,235,732 

 ً    ثانيا

 32,021,812,738 3 (المطلوب من شركة ليبان بوست ) حصة وزارة االتصاالت 

 1,593,417,356- 4 ينزل : مدفوعات 

 30,428,395,382  المطلوب من شركة ليبان بوست 

 961,159,650  المديرية العامة للبريد:  –لصالح وزارة االتصاالت   الرصيد
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 :   الضريبة على القيمة المضافة  ومختلف:  2جدول رقم  -

 ضريبة على القيمة المضافة  تنزيالت  متوجبات  السنة 

 1,137,983,910 304,198,507 126,827,777 2015حتى  2001

 1,137,983,910 304,198,507 126,827,777 المجموع 

 1,569,010,194   المجموع العام

  
 المديرية العامة للبريد  –التصاالت ا: حصة وزارة  3جدول رقم  -

 وفقا لتقرير  القيمة السنة 

 جرانت ثورنتون 1,499,547,063 2001

2002 2,087,486,676 = 

2003 1,945,669,183 = 

2004 2,029,672,365 = 

2005 1,972,889,357 = 

2006 1,957,881,769 = 

2007 2,028,361,401 = 

2008 2,137,206,895 = 

2009 2,049,545,295 = 

 تانيا سماحة 2,045,327,177 2010

2011 2,261,989,102 = 

2012 2,279,532,939 = 

2013 2,555,572,220 = 

2014 2,646,479,132 = 

2015 2,524,652,164 = 

  32,021,812,738 المجموع 

 

 : المدفوعات  4جدول رقم  -

 

 

 

 

 

 

 المالحظات   المدفوعات  السنة 

2004 400,000,000  

2007 365,334,000  

2008 429,343,117  

2011 296,838,141  

2012 101,902,098  

  1,593,417,356 المجموع 
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 . 2017ودفعة عام    2016تم ايداع الخزينة دفعة عام   2012بعد عام  

 

 السؤال :

  

 ؟ لماذا توقفت المدفوعات بعد هذا التاريخ  

واال يشكل هذا الواقع تحويراً لطبيعة العقد من عقد مرتبط بتلزيم االيرادات  الى عمل من شأنه ترتيب 

 نفقات واعباء على الدولة.  

  

الناتجة عن العقد    ويتحمل المسوؤلية عن ذلك  وعن عدم وضع  التخبط والغموض عن حصة الدولة 

بشكل   لجهة   الوزراءكافة  حاسم    تسويات  ان  العقد  تنفيذ  فترة  طيلة  االتصاالت  وزارة  على  تعاقبوا  الذين 

منذ نشأته وحتى  او عدم متابعة تنفيذه بالشكل المطلوب  التقصير او االهمال او سوء ادارة  امور العقد الحالي  

 نظراً لما شاب تطبيقه من ثغرات واخفاقات .وذلك تاريخه .... 

II -   االتصاالت والدولة اللبنانية وشركة ليبان بوست عن الفترة الممتدة من  ملخص عن التعامل بين وزارة

 الثانية(  )المخالصة 12/2019/ 31حتى   2015/ 31/12

، موجه لمعالي وزير   2020/ 09/ 22مرفق به كتاب مكتب مفوض المراقبة تانيا كمال سماحة تاريخه  

 االتصاالت ، وقد ورد فيه : 

  في مكتب وزير االتصاالت ، تجدون ربطا ملخص عن 2020/ 7/ 22بتاريخ  الحاقا باالجتماع المنعقد 

 .  2019ولغاية  2001التعامل بين وزارة االتصاالت وشركة ليبان بوست عن الفترة الممتدة من العام  

 واشار مكتب مفوض المراقبة تانيا سماحة الى ما يلي : 

المديرية العامة  –وقد اظهرت الجداول المرفقة والمستخلصة من التقارير المقدمة الى وزارة االتصاالت 

لشركة ليبان بوست ، وفيه ما يتوجب لصالح    –المدير العام    –للبريد  والموقعة من قبل رئيس مجلس االدارة  

د الجدول االجمالي الموقع من  / ل ل الذي يتطابق مع رصي3,259,157,483شركة ليبان بوست والبالغ /  

بوست   ليبان  لشركة  المراقبة  مفوضي  يونغ    –قبل  اند  ارنست  وشركاهم    –شركة  سمعمان غالم    –شركة 

  2009لغاية عام    2001جرانت ثورنتون من عام    –ومفوضي المراقبة المعينين من قبل وزارة االتصاالت  

  ."   2019/ 12/ 31حتى  2010ومكتب تانيا سماحة عن االعوام من  –
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 : نقل بريد للوزارات واالدارات والمؤسسات العامة ) عادي وسريع (  1جدول رقم  -

 

 

 

 

 

 الشرح 
رقم 

 الجدول 
 القيمة ل. ل.  القيمة ل. ل. 

وفقا للتقرير ) المخالصة االولى ( تاريخ   2015الرصيد حتى تاريخ 

 961,159,650  رصيد 13/12/2017

   12/2019/ 31حتى  2015/ 31/12والً  : عن الفترة من  ا
 

واالدارات والمؤسسات العامة المطلوب من الدولة اللبنانية المتمثلة بالوزارات 

 ) نقل بريد ( 
1 

11,447,683,105  
  318,708,375 2 الضريبة على القيمة المضافة ومختلف  يضاف :

 صافي مقاصة ) مدفوعات (  ينزل :
غير 

  -369,879,256 مرفق 

 11,396,512,224  المطلوب من الدولة اللبنانية 

 
    12/2019/ 31حتى  31/12/2015ثانياً : عن الفترة من  

  10,711,309,359 3 المطلوب من شركة ليبان بوست ) حصة وزارة االتصاالت ( 
  -3,535,114,268 3 مدفوعات  ينزل :

حتى   2015/ 31/12المطلوب من شركة ليبان بوست عن الفترة من 

31/12 /2019 

 

 

7,176,195,091 

 
حتى   2015/ 31/12: عن الفترة من  شركة ليبان بوست   الرصيد  لصالح

31/12 /2019 
 4,220,317,133 4,220,317,133- 

: مع رصيد المخالصة السابقة شركة ليبان بوست الرصيد  لصالح   
 

  )3,259,157,483 ( 

 استنادا لتقرير  توزيع بريد سريع  بريد عادي ل ل توزيع  السنة 

 تقرير تانيا سماحة  - 2,724,316,625 2016

2017 2,976,358,207 - = 

2018 3,025,544,811 - = 

2019 2,721,463,462 - = 

  - 11,447,683,105 المجموع 
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 : الضريبة على القيمة المضافة ومختلف .2جدول رقم  -

 تنزيالت ل ل متوجبات  السنة 
 TVAضريبة 

2016 - - 81,132,080 

2017 - 3,308,000 80,188,490 

2018 - - 83,785,988 

2019 - - 70,293,817 

 315,400,375 3,308,000 - المجموع 

 318,708,375 المجموع االجمالي  

 

 المديرية العامة للبريد  –والمدفوعات من الواردات التصاالت ا: حصة وزارة  3جدول رقم  -

 التقرير  المدفوعات ل ل * القيمة  السنة 

 تقرير مكتب تانيا سماحة  904,267,300 2,577,714,079 2016

2017 2,630,846,623 2,630,846,968 = 

2018 2,682,632,204 - = 

2019 2,820,116,453 - = 

  3,535,114,268 10,711,309,359 المجموع 

 

 تمت بواسطة شيكات مصرفية : التي المدفوعات  -

 

رقم   - تاريخ    123522شيك  لبنان   مصرف  على  /    2017/ 10/ 9مسحوب  بقيمة 

 ل ./ل904,267,300

رقم   - تاريخ    627213شيك  لبنان  مصرف  على    11/12/2018مسحوب 

 .   .ل/ل2,630,846,968يمة/ قب

 

وارفق بهذه الجداول بيان : مقاصة بين المتوجبات المتبادلة بين الدولة اللبنانية وشركة ليبان بوست ،  -

مكتب    -     ارنست اند يونغ    -      موقع من مفوضي المراقبة  :              سمعان غالم وشركاهم  

  تانيا كمال سماحة

   2016/ 08/ 23 -      2016/ 08/ 25 -             18/08/2016           تاريخ التوقيع  :           

III -  عن   وشركة ليبان بوست –وزارة االتصاالت والدولة اللبنانية   -بين  عن التعامل    ينتصالمخاجمالي ال

    2019/ 12/ 31حتى  2001االعوام 

 المجموع    2015عام بعد    2015بل عام ق   

 القيمة ل. ل. القيمة ل. ل. القيمة ل. ل. الشرح

 43,226,027,759 11,447,683,105 31,778,344,654المطلوب من الدولة اللبنانية المتمثلة بالوزارات  
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 واالدارات والمؤسسات العامة ) نقل بريد ( 

الضريبة على القيمة المضافة   يضاف :

 ومختلف 
1,569,010,194 318,708,375 

1,887,718,569 

 -4,249,998,372 -369,879,256   -3,880,119,116 صافي مقاصة ) مدفوعات (  ينزل :

 40,863,747,956 11,396,512,224 29,467,235,732 المطلوب من الدولة اللبنانية 

المطلوب من شركة ليبان بوست ) حصة وزارة  

 االتصاالت ( 
32,021,812,738 10,711,309,359 

42,733,122,097 

 -5,128,531,624 -3,535,114,268 -1,593,417,356 مدفوعات ينزل :

 37,604,590,473 7,176,195,091 30,428,395,382 المطلوب من شركة ليبان بوست 

ن عام مالرصيد  لصالح  شركة ليبان بوست : 

 961,159,650       - 31/12/2019حتى  نهاية عام  2001
4,220,317,133 

3,259,157,483     - 

 

 ورد في كتاب مكتب مفوض المراقبة تانيا سماحة االشارة الى ما يلي : قد و

وف"   - عدد  انه  المالية  وزارة  لكتاب  الحواالت    15/07/2020تاريخ    16ص /723قا  قيمة  بلغت 

واالد  الوزارات  بريد  نقل  مقابل  العام  الصادرة  لغاية  الرسمية    2018ارات 

وقدره     ل.ل./11,475,162,000/ مبلغ  اليها  حواالت    861,458,000مضافا  عن  ناتجة  ل  ل 

مختلف   موازنة  من  العام    –مصروفة  عن  العامة  ليبان    2019االدارات  لشركة  تحول  ان  على   ،

 / ل ل  وفقاً 3,259,157,483/    قيمته    ها والبالغيبوست التي ستعمد الى حسم الرصيد المتوجب ال

الفار لغاية  لجدول  واالدارة   2019/ 12/ 31ق  حسابات  مدققي  من  الشأن  اصحاب  قبل  من  الموقع 

 ل ل . /9,078,262,517  / المالية لشركة ليبان بوست وتسديد الرصيد البالغ

 

  2019/ 31/12بلغت حتى  الرسمية  ان رصيد قيمة نقل البريد المتوجب على الوزرات واالدارات  "   -

 وهي ارصدة مفصلة على الشكل االتي :  / ل ل27,548,533,983ما قيمته /

 

 ل ل  31/12/2019الرصيد في  االدارة                 

 440,716,515 وزارة الطاقة والمياه 

 204,431,750 تعاونية موظفي الدولة 

 11,848,535,975 وزارة المالية 

 4,583,030,117 وزارة الداخلية والبلديات 

 3,424,469,596 وزارة العدل

 342,047,303 وزارة االتصاالت 

 1,077,924,340 وزارة العمل

 43,455 البنك المركزي 

 813,678,161 مجلس الوزراء

 207,882,147 وزارة االشغال العامة والنقل 

 13,840,164 وزارة التجارة واالقتصاد 

 38,807,220 وزارة الدفاع

 38,104,444 وزارة الزراعة 

 70,532,605 وزارة الثقافة 
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 671,208,984 وزارة التربية 

 13,726,405 وزارة البيئة 

 122,789,627 وزارة الخارجية 

 118,519,343 وزارة الصحة 

 9,111,860 وزارة الصناعة 

 3,171,055 وزارة االعالم 

 22,819,632 وزرة الشؤون االجتماعية 

 2,002,539 المديرية العامة لالسكان 

 45,180,403 وزارة السياحة 

 10,469,980 وزارة الشباب ولرياضة 

 6,565,322 وزارة الدولة للتنمية االدارية 

 1,565,460 وزارة المغتربين 

 3,417,359,581 اوجيرو 

 27,548,533,983 *   المجموع

 

 كما يلي :  2019/ 31/12لغاية  2001منذ العام هذا الرصيد ويتلخص 

 

 القيمة ل. ل .   الشرح 

 43,226,027,757 نقل بريد                                                                  

   ينزل : 

-11,427,495,400 مقاصة      

-4,249,998,374 مدفوعات   

المذكور في  صافي المتوجب على االدارات والمؤسسات العامة  

 27,548,533,983                                                        * الجدول السابق 

 

وبعد اجراء تحليل محاسبي للوقوف على صحة المخالصة االخيرة ، تم اعادة تجميع  مبالغ الجداول  

 المخالصة االولى والمخالصة الثانية وتبين ما يلي : الواردة في كل من 

 : اآلتي   .على الشكلل ل  4,249,998,372:  بقيمة المقاصة احتسبت  هينزل صافي مقاصة " هذ  : اوالً 

يتبين ان  –مقاصة  –خانة المدفوعات   –ضمن القسم االول منتوجات لصالح وزارة االتصاالت  -

 ( ل ل  11,427,495,400) 2019رصيد هذه الخانة   في نهاية العام 

يتبين ان رصيد  –خانة مدفوعات توزيع البريد  –ضمن القسم الثاني منتوجات لصالح ليبان بوست   -

   ل ل 15,677,493,771=  2019الخانة في نهاية العام هذه 

 وهو رصيد المقاصة   ل ل. 4,249,998,372الفرق بين هذين الرصيدين =   -
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خالل كل تلك الفترة من العام   ان بوست ب ليمستحقات الوزارة وشركة  بين  مقارنة جدول  ثانياً :

    2019ولغاية /2001

 

 مالحظات  الفروقات  مستحقات للوزارة  مستحقات للشركة السنة

2001 1,673,159,122 1,499,547,063 
173,612,059 

تم الحصول على هذه االرصدة من تقرير تانيا  

وجرانت    ( حصة الوزارة) 2017سماحة 

 مستحقات الشركة 2002ثورنتون عام 

    

2002 290,352,036 746,098,604 -455,746,568 
العام  الوزارة بدل االيجار عن  حصة  لم تتضمن

2002 

2003 290,352,036 918,326,878 -627,974,842 
الوزارة بدل االيجار عن العام   حصة  لم تتضمن

2003 

2004 1,006,386,007 1,027,149,993 -20,763,986 
الوزارة بدل االيجار عن العام   حصة  لم تتضمن

2004 

2005 1,445,193,785 886,498,325 558,695,460 
الوزارة بدل االيجار عن العام   حصة  لم تتضمن

2005 

2006 1,514,277,018 1,859,302,939 -345,025,921 
حصة الوزارة بدل االيجار عن العام   تتضمن

2006 

2007 275,067,715 787,010,397 -511,942,682 
الوزارة بدل االيجار عن العام   حصة  لم تتضمن

2007 

2008 1,194,457,927 964,382,581 230,075,346 
الوزارة بدل االيجار عن العام   حصة  لم تتضمن

2008 

2009 715,017,762 856,480,128 -141,462,366 
الوزارة بدل االيجار عن العام   حصة  لم تتضمن

2009 

2010 2,179,646,586 2,036,774,360 142,872,226 

ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

الزمن بقيمة  وحواالت ساقطة بمرور

 ل.ل.  159160021

2011 -87,595,710 2,212,385,983 -2,299,981,693 

  ل.ل.   991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

الزمن بقيمة  وحواالت ساقطة بمرور

 ل.ل.  199007269

2012 2,013,049,768 2,337,394,416 -324,344,648 

ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

  الزمن وفروقات وحواالت ساقطة بمرور

 297083837قيمة بسابقة 

2013 2,088,636,226 2,550,604,729 -461,968,503 

ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

الزمن بقيمة  وحواالت ساقطة بمرور

 ل.ل.  465956926

2014 1,493,394,050 2,651,447,311 -1,158,053,261 

ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

الزمن بقيمة  وحواالت ساقطة بمرور

 ل.ل.  444702279

2015 2,366,908,324 2,524,652,510 -157,744,186 

ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

الزمن بقيمة  وحواالت ساقطة بمرور

 ل.ل.  327917219

2016 2,724,316,625 2,577,714,079 146,602,546 
ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

 الزمن وحواالت ساقطة بمرور

2017 2,976,358,207 2,630,846,968 345,511,239 
ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

 الزمن وحواالت ساقطة بمرور

2018 3,025,544,811 2,682,632,547 342,912,264 
ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

 الزمن وحواالت ساقطة بمرور
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2019 2,721,463,462 2,820,116,453 -98,652,991 
ل.ل.    991938000ة يضمنها بدل ايجارات بقم

 الزمن وحواالت ساقطة بمرور
 المجموع 4,663,380,507- 34,569,366,264 29,905,985,757 

 

الواجب اضافتها الى حصة الوزارة في   -لبريد  ل  العامة  مديرية  الحصة الوزارة  ان  كما تبين من خالل التدقيق  

 الواردات ما يلي : 

  هذه الحسابات وهي ضمن  ايضاً  لم يتم احتسابها    اذ %  كل ثالث سنوات    10بنسبة    زيادة بدالت االيجار -1

 وفقاً للجدول اآلتي :   /765,084,309 ل . ل .// $ اميركي ما يعادل   507,687 /   بقيمة

 

 قيمة بدل االيجار  
ة من  عام .... اىل   الفتر

 عام
%   10نسبة الزيادة 

 سنوات   3بعد 
 بدل قيمة االيجار بعد الزيادة $  قيمة الزيادة $ 

658000$ 2002 -2005 10% 65,800 723,800 

723,800 $ 2006- 2008 10% 72,380 796,180 

796,180 $ 2009- 2011 10% 79,618 875,798 

875,798 $  2012- 2014 10% 87,579 964,377 

964,377$ 2015-2017 10% 96,338 1,059,716 

1,059,716$ 2018-2020 10% 105,972 1,165,688 

 $  507,687   مجموع الزيادات   
هذه الزيادات لم تحتسب خالل  

ة    كل تلك الفتر

 

المحاسبة  الفريق    اجتمع  2021/ 05/ 26بتاريخ  و -2 ديوان  من  المكلف  الحسابات  خبير تدقيق  مكتب  مع 

المضافة القيمة  على  الضريبة  موضوع  حول  استيضاحهم  وتم  سماحة  تانيا  السيدة    المسجلة   المحاسبة 

ن هذه عضمن المقاصة بين حساب وزارة االتصاالت مديرية البريد وبين شركة ليبان بوست وتم االفادة  

الدولية    النقطة   البريد  شركات  من  لكل  البريدية  بالطرود  يومي  جدول  تصدر  الشركة    INبأن 

OUT BOUND –BOUND  ، : وقدموا مستندات تتعلق بالموضوع 

  COURIER CO.LP INCOME بدل     2016/ 06/ 30تاريخ     16PSI013612فاتورة رقم    -

 ل ل  7,000,220بقيمة    TVAل ل ، واضيف اليها ضريبة  70,002,200بقيمة 

على حساب وزارة االتصاالت بقيمة  30/06/2016 تاريخ    16PSI013613فاتورة اخرى رقم  و  -

اخطأ  كانموذج عن احتساب هذه الضريبة ، وتبين انها  ل ل     TVA     =7,000,220ضريبة ال  

الضريبة على القيمة  هذه  اعادة قيمة  تتحملها ويجب    ارتكبتها ادارة شركة ليبان بوست وهي    ادارية

 قدرة ومبلغأً    2019عام    نهايةوالبالغ قيمتها    2019لغاية لعام    2001من العام     TVAالمضافة  

ل.    /  1,887,718,569/ و وال  ،  ل  المقاصة  حسابات  في  ادراجها  هذه يجوز  تحديد صحة  يجب 

القيمة نتيجة دراسة من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة وهي المرجع الوحيد الذي يحدد 

اذا   تحدد  التي  وهي  ال  او  بوست  ليبان  لشركة  الحقوق  هذه  اترتب  على  حق  حق  ام  على  لشركة 

البريد   احتسا  مديرية  يجوز  ال  البريد  وبالتالي  مديرية  مع  المقاصة  في  القيمة  هذه  دراسة ب  قبل 

 . الملف من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية

وتقاض  ضوعوم -3 الدولية  البريد  شركات  بوست   يمراقبة  ليبان  االقصى    شركة   حده  شهريا  تعويضا 

غير خاضع لمشاركة مليون ليرة لبنانية    900سنوياً بما يعادل    $  /600,000/ اي بحدود    $/ 50,000/

من    الدولة   تحصلها  التي  الرسوم  من  المبلغ  هذا  قيمة  بوست  ليبان  شركة  ايرادات  تتجاوز  عندما  اال 
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المراقبة   االطالع  ،  الشركات  رسوم    منوعند  دفعت  وحدها  انها  تبين  الشركات  هذه  عام  خالل  احدى 

مفترض  مليون    850بحدود    2019 يوجد شركات عديدة غيرها  أنه  علماً   ، لبنانية  تكون  ليرة  قيمة  ان 

المذكور المبلغ  قيمة  تفوق  النها  البريد  مديرية  الى  عائدات  تعود  أي    ،رسومها  تسجيل  عدم  تبين  لكن 

 منها لمصلحة مديرية البريد . واردات 

من تقارير مفوض المراقبة    العديد   مضمونفي  والتدقيق    المراجعة  ديوان المحاسبة من خالل    وقد الحظ  

تانيا سماحة صفحة   مكتب  الوزارة  قبل  من  الشهري  11المعين  التعويض  ان   ، تقرير  كل  في    من  )المحدد 

$ او ما يعادله   50,000لم يتجاوز وال مرة مبلغ ال    فقرة ب من العقد مراقبة شركات البريد الدولية(  9المادة  

ا حرم الخزينة من ايراردات محتملة فيما لو تم ادخال ايرادات هذه المهمة في حساب وهذا م، بالليرة اللبنانية   

 .  حصة االدارة ، حيث ان هذه المهمة كانت من ضمن المهام التي كانت تقوم بها المديرية العامة للبريد 

  1983االتصاالت عام  اداً لقرار السيد وزير  ناستعلما ان هذه الخدمة تعتبر من صلب الخدمات البريدية  

نت تقوم بها المديرية العامة للبريد قبل اجراء عقد التلزيم ، وهذا االتي ك    1985/ 1/03تاريخ   /و1/ 673  رقم

$ اي ما 600,000شهر =  x  12$    50,000)    :ادى الى حرمان الخزينة من عائدات مالية سنوية تقدر ب  

 مليون ليرة .900يعدل في حينه حوالي 

لشهري يشمل المراقبة على كل شركات البريد الدولية او عن  ا: هل ان هذا التعويض    والغير واضح هو

 ؟ يافعلالدولية كل شركة ؟ وكم هو عدد هذه الشركات 

المستحقة    -4 البريد  في  التي  و  البريد  مديرية    –وزارة االتصاالت  على  الحقوق  تم تسجيلها على مديرية 

التي تم تدقيقها والمسجلة   ل. ل.    /1,810,212,105  /هي بقيمة    الحساب المستحق على مؤسسة اوجيرو 

, يافي   ( الخبراء  تقارير  (    في  حسابات    انها تبين    ،  سماحة  حول  التقارير  في  الواردة  الجداول  ضمن 

العام   منذ  اوجيرو  على  سنويا  المبلغ  نفس  تكرار  والعادي  السريع  للبريد  عام    2010الوزارات  ولغاية 

اضافة لغرامات ، وتبين ان الرصيد ابتدأ عام  ل ل    129,275,563  السنوية    والذي تبلغ قيمته  2019

وبعد االستفسار اتضح ان هذا المبلغ ليس له اية عالقة بنقل      ل.ل.   1,607,147,476بقيمة    2006

بريد انما هو بحسب شركة ليبان بوست مستحقات نتيجة عدم التزام اوجيرو بتنفيذ االتفاقية الواردة في 

قضي بأن تقوم شركة ليبان بوست بطبع وتوزيع فواتير اشتراكات الهاتف  ي   والذيبندا جزائيا (    0العقد )

وقد سجلتها شركة ليبان بوست    ذه االتفاقية لم تنفذ بسبب عدم موافقة ديوان المحاسبة عليها .علما ان ه

مسجلة على اوجيرو دون وجه  اضافة الى غرامات  ل ل    1,290,375,563فوائد حتى اصبحت بقيمة  

نزاع مع اوجيرو وليس لمديرية البريد اي مسوؤلية عنه وسجل    هو موضوع    وهذا المبلغ المتراكمحق   

اعادته   يجب  ولذلك  المقاصة  الع  .ضمن  المادة  الخدمات ا)  فواتير  بتوزيع  المتعلقة  العقد  من  شرة 

 .الهاتفية ( 

 

 .  2005الى بداية عام  2004فروقات في ارصدة حسابات الوزارات من  نهاية عام   -5

 

   2005و  2004حسابات الوزارات لعامي  حركة   ارصدة 

 الفرق بين الرصيدين   31/12/2004الرصيد في    2005/ 31/12الرصيد في   الوزارة/ االدارة 

 390,616,425 13,975,200 404,591,625 وزارة الطاقة والمياه 

 144,587,876- 584,646,156 440,058,280 وزارة المالية 
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 5,387,000- 896,859,465 891,472,465 وزارة الداخلية

 157,500,190- 790,225,449 632,725,259 وزارة العدل

 858,000- 210,756,040 209,898,040 وزارة العمل

 39,750- 1,908,470 1,868,720 البنك المركزي 

 290,561,060 119,900,800 410,461,860 مجلس الوزراء

 655,150- 10,057,240 9,402,090 وزارة االشغال العامة 

 13,701,100- 35,994,510 22,293,410 وزارة الدفاع

وزارة الخارجية  

 والمغتربين 
13,101,921 13,922,921 -821,000 

 12,806,000- 28,421,260 15,615,260 وزارة الصحة العامة 

وزارة الشؤون  

 الجتماعية 
8,051,327 10,751,069 -2,699,742 

 352,700- 3,452,905 3,100,205 وزارة السياحة 

وزارة الشباب 

 والرياضة 
4,859,950 4,873,150 -13,200 

 341,755,777 2,725,744,635 3,067,500,412 المجموع 

 

 

 حقوق وزارة االتصاالت مديرية البريد تصبح على الشكل االتي :  -6

 

 

 

 

 

 القيمة  ل. ل.  الشرح 

%  كل ثالث سنوات  النها غير مسجلة في  10تسجيل قيمة زيادة بدالت االيجار بنسبة  

 المخالصة 
765,084,309 

 2019لغاية لعام   2001من العام     TVAاعادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة 

 .بسبب ورودها في المخالصة 
1,887,718,569 

 0  .مراقبة شركات البريد الدولية لم نستطيع تحديد القيمة بسب عدم معرفة عددها

 1,810,212,105 الرصيد التي تطالب به شركة ليبان بوست مؤسسة اوجيرو )بند جزائي (  

) تقرير يافي وشركاه (   2005و  2004الفرق في ارصدة حسابات الوزارات بين عامي 

 341,755,777  البريد  -الوزارة مديرية لمصلحة 

 4,804,770,760  البريد  يجب ادراجها في المخاصةالمجموع مبالغ حقوق وزارة االتصاالت مديرية 

 ) 3,259,157,483( ليبان بوست  شركة  بهالرصيد التي تطالب 

 1,545,613,277 ن  =كة ليبان بوست وابراء ذمة الفريقيالرصيد الصحيح  الذي يجب تحصيله من شر
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 لقسم السادس : النتائج والتوصيات . ا

 

 النتائج :  في  -اوالً 

خالل   ومن  بخصوصه  تمت  التي  التعديالت  وسائر  االساسي  العقد  دراسة  من  وانطالقاً  انه  وبما 

 التطبيقات العملية للعقد ومواقف الدولة اللبنانية منها تبين لنا النتائج والمالحظات التالية :  

االصولعدم   -1 حسب  العقد  كبيرمما    تنفيذ  مالية  مبالغ  الخزينة  ضررو  ةحرم  في    افادح  اً الحق 

التلزيم كان يحقق  وسيما  ،  االموال العمومية   كما ورد في ،  للخزينة      وفراً ان قطاع البريد قبل 

  1998و  1997حيث بلغ الوفر المحقق نهاية عامي  ،      المركزيالمالية  حسابات مهمة محتسب  

   : كما يلي

 / ل.ل.  4,538,458,783بلغت القيمة /  1998عام   -

 . / ل.ل  7,869,663,475بلغت القيمة /  1997عام   -

 

ترصيد الحسابات بين الدولة اللبنانية    ثم  9/2001/ 15و   1998/ 21/10خالل الفترة الواقعة بين  -2

 :  مرتين وليبان بوست 

 

لقاء مبلغ    21/10/1998حيث تمت تسوية الحسابات لغاية      :بموجب التعديل الثانياالولى   -

/ قيمته  ليبان / 1.060.0000نهائي  الى  اللبنانية  الدولة  وتسدده  بالتراضي  ترصيده  تم    $

 بوست . 

 

بموجب عقد مخالصة وابراء تم توقيعه فيما بين ليبان بوست والدولة اللبنانية بتاريخ  والثانية   -

تم ترصيد مستحقات كل من حسابات الدولة اللبنانية وليبان بوست وتمت حيث    2001/ 9/ 15

بموجبها   حل  والتي  بوست  ليبان  في  اسهم  عن  التفرغ  عقود  تنفيذ  اطار  في  بينهما  فيما 

 مساهمون جدد.

 

الخزينة  الحاضر  التلزيم   - الى  يدخل  وذلك  اية  لم  الممتدة    عنواردات  من  الفترة 

 ،  2001/ 9/ 15الى   10/1998/ 22

 

للبريد   العامة  المديرية  هذا فواردات  في  االيرادات  ان  الى  إشارة   ... الفترة صفر  تلك  عن 

بمساهمين جدد...( ليبان بوست  استبدال مساهمي شركة  )تاريخ  تحد   التاريخ  يتم  ولم ي لم  دها 

 يعرف مصيرها ، 

 

، ان مؤسسة ارنست اند   2001/ 9/ 15بتاريخ    ىجر  الذي)ورد في عقد المخالصة واالبراء   -

ليبان بوست لغاية   تبين من خالل   2001/ 30/6يونغ قامت بمراجعة حسابات شركة  ، وقد 

متوجبة   مبالغ  هناك  ان  التقرير  اللبنانيةهذا  بتاريخ    للدولة    2001/ 6/ 30بلغت 

بتاريخ  4.971.223.759/ بلغت  الثاني  للفريق  متوجبة  مبالغ  هناك  وان  /ل.ل. 
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ً ل.ل. ،  /5.406.808.914/    2001/ 6/ 30 المادة رابعا  من عقد المخالصة هذه وورد في 

بين  يصبح    انه   ليبان بوست  التفرغ عن االسهم في شركة  تنفيذ عقود  بعد  نافذاً  هذا االبراء 

 .(  2001/ 9/ 17والمستثمر الجديد والمحدد حصوله بتاريخ اقصاه  المساهمين الحاليين  

هذه  عن  الحسابات  تصفير  أرتأيا  قد  الفريقين  بين  للمخالصة  النتيجة  هذه  من  بالرغم  ولماذا 

 الفترة الزمنية وابراء ذمة بعضهما البعض ؟؟  

 

 

المتردي  ب -3 الواقع  من  منه  االرغم  يشكو  كان  البريد لذي  موازنة   التلزيمقبل  ،     قطاع  فإن   ،  

كان  دارات الرسمية  لالبريد  ال  سيما ان نقل،  لم يسجل فيها اي عجز مالي  بريد  لللعامة  امديرية  ال

ً يتُم   دون مقابل .   مجانا

 

واردات   -4 انخفاض  للبريد  ومع  العامة  التلزيم    المديرية  بعد  كبيرة  زالبنسبة  تتحمل   الدولة  ت ال 

وايجارات   واجور وقرطاسية  رواتب  من  التشغيلية  الخزينة  مما،  النفقات  الخسائر على  .   يزيد 

كانت   لو  ذلك  تفادي  يمكن  بما  )وكان  العقد  تعديل  الى  بادرت  قد  وحقوق ياالدارة  حفظ مصالح 

 الخزينة ( و الدولة 

 

علما ان  ،    الدولة اللبنانيةاشغال المكاتب المملوكة من  ايجار    بدالت   معظم  لم تسدد ليبان بوست   -5

وان اجمالى بدل االيجارات المستحقة  ل ل  991 938  000 هو بدل االيجار السنوي المتفق عليه

 ل . .ل  /18 846 822  000/ بلغت  2019/ 12/ 31لغاية   2001/ 1/1من 

  

بريدية حرم الخزينة من حصتها  تطوير الخدمات لشركة ليبان بوست واعتبارها خدمات غير  ان   -6

 .   وهذه الخدمات عديدة ومتنوعة ،  من هذه الواردات 

 

التلزيم:  المبالغ المودعة في الخزينة  بجداول  فيما يلي نعرض مقارنة   -7 -1997)عن عامي    قبل 

 لجهة المبالغ المودعة في الخزينة  ومالحظات الديوان على هذه الجداول ، وبعد التلزيم ( 1998

 

 1997  – 1998نهاية عامي   العقد  توقيع ودعة في الخزينة قبلالمردات االو جدول -أ

 

 ودعة في الخزينة قبل العقد  مالوردات ال الشرح 

1997 7,869,663,475 

1998 4,538,458,783 

 12,408,122,258 المجموع  

 

 31/12/2019لغاية   1999بداية عام   العقد توقيع الواردات المودعة في الخزينة  بعد جدول  -ب 

 الواردات المودعة في الخزينة  بعد العقد  الشرح 

2004 400,000,000 

2007 365,334,000 
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2008 429,343,117 

2011 296,838,141 

2012 101,902,098 

2016 904,267,300 

2017 2,630,846,968 

 5,128,531,624 المجوع 

 

   يظهر عائدات البريد المودعة في الخزينة قبل التلزيم وبعده جدول مقارنة   -ج

 

 الشرح

 توقيع ودعة في الخزينة قبلالمردات االو

 1997  – 1998نهاية عامي   العقد 

توقيع  الواردات المودعة في الخزينة  بعد 

لغاية  1999بداية عام  العقد 

31 /12/2019   

   

1997 7,869,663,475  

1998 4,538,458,783  
2001   
2002   
2003   
2004  400,000,000 

2005   
2006   
2007  365,334,000 

2008  429,343,117 

2009   
2010   
2011  296,838,141 

2012  101,902,098 

2013   
204   

2015   

2016  904,267,300 

2017  2,630,846,968 

2018   
2019   
 5,128,531,624 12,408,122,258 المجوع 

 

قبل توقيع    1998و   1997ول ان المبالغ التي اودعت في الخزينة عامي  ا الجد   همن خالل هذ   الحظويُ 

/ ل . ل. ، مقابل ايداع مبالغ في    12,408,122,258العقد مع الشركة الكندية وشركة ليبان بوست بلغت /   

وهذا / ل. ل.    5,128,531,624بلغت  /    2019لغاية نهاية عام    1999الخزينة بعد توقيع العقد من عام  

 :  يطرح التساؤل
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ً هل يعقل بعد اكثر من عشرين عام   (،من هذا المرفق الهام)الخزينة    في  تكون المبالغ المودعةان    ا

الخزينة  التي  مبالغ  المن نصف    اقل في  التلزيم عناودعت  ؟  قبل  فقط  الصدد    عامين  هذا  لماذا   نسألوفي 

ً وتم الدفع خالل فترة عدد من السنوات    2017نهاية عام   توقفت المدفوعات   . وفقاً لما هو مبين سابقا

 جدول يظهر حصة الوزارة وشركة ليبان بوست من الواردات البريدية الناتجة عن التلزيم :   

 حصة الوزارة من الوارادت وما ترتب لشركة ليبان بوست من نقل البريد مالحظات على النتائج  لجهة  -8

 الرسمية  االدارات ايجار نقل البريد  حصة الدولة من الواردات البريدية  الشرح

 توزيع بريد سريع  توزيع بريد عادي   

1997    
1998    
2001 1,499,547,063 1,037,140,318  

2002 2,087,486,676 1,777,179,667  

2003 1,945,669,183 1,512,120,004  
2004 2,029,672,365 2,970,009,614  

2005 1,972,889,357 1,611,857,637  
2006 1,957,881,769 1,521,458,138  
2007 2,028,361,401 1,542,817,994  
2008 2,137,206,895 1,689,496,436 331,324,945 

2009 2,049,545,295 1,531,652,673 257,467,904 

2010 2,045,327,177 2,216,291,254  
2011 2,261,989,102 2,403,660,109  

2012 2,279,532,939 2,664,115,016  

2013 2,555,572,220 2,885,164,726  
204 2,646,479,132 2,828,613,895  
2015 2,524,652,164 2,997,974,324  
2016 2,577,714,079 2,724,316,625  

2017 2,630,846,623 2,976,358,207  

2018 2,682,632,204 3,025,544,811  

2019 2,820,116,453 2,721,463,462  
 588,792,849 42,637,234,910 42,733,122,097 المجوع 

مجموع نقل  

 43,226,027,759   البريد 

 

 . /ل.ل  42,733,122,097حصة الدولة من الواردات بلغت / ان من خالل هذا الجدول ايضاً  الحظ يُ  

بوست   ليبان  شركة  تطالب  وبدلبينما  بقيمة  بأجر  العامة  والمؤسسات  الدولة  إلدارات  البريد    : نقل 

 / ل. ل.   43,226,027,759/
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تنقلأنه  علماً   البريد  مديرية  كانت  العقد  توقيع  ا  قبل  مقابل  برديد  دون  العامة  والمؤسسات  الدولة  إلدارات 

 . كبيراً يحقق قطاع البريد وفراً كان ورغم ذلك 

 

على مستوى واردات   تقهقر الهذا  ، واال يستدعي    والهام    امعالمرفق ال  اة لهذ سوء اداراال يعكس هذا الواقع   -

القطاع    نتيجةالدولة   هذا  الوزراء،  تلزيم  جميع  االتصاالت    دعوة  وزارة  على  تعاقبوا  الى للحضورالذين 

النواب لسؤالهم   بمجلس  التي ادت  الى هذا  إعن االسباب  القطاع    ت حيث وضع،    تدنيالالتدهور ويرادات 

 .الدولة بموقع المدين تجاه الشركة ) هذا اذا سلمنا بصحة مطالب الشركة تجاه الدولة ( 

 

نتيجة مراجعة وتدقيق الحسابات نشير لوجود اخطاء مادية باحتساب المقاصة تم االشارة لها في متن   -9

/  ،  التقرير   بلغت  مبالغ  االتصاالت     4,804,770,760وهي  وزارة  لحساب  وهي   . ل   . ل   /–  

 ، المديرية العامة للبريد 

بق ليبان بوست وهي  بها شركة  التي تطالب  المبالغ  تم حسم     ل.ل.   / 3,259,157,483/ يمة  وفي حال 

  / الرصيد الصحيح  العامة   -االتصاالت    ل ل. لصالح وزارة  /     1,545,613,277يصبح  المديرية 

ذمة  وابراء  فوراً  بوست  ليبان  شركة  قبل  من  المركزي  المالية  محتسب  لدى  ايداعه  يجب  للبريد، 

 . 2019الفريقين، وانهاء هذه المخالصة لغاية  نهاية عام 

مرور   -10 تبين    20بعد  بمبلغ  عام  اللبنانية  الدولة  تطالب  بوست  ليبان  شركة  ان 

نتيجة ترصيد الحسابات واعداد المقاصة بين حصة الدولة من الواردات  ل.ل.  /3,259,157,483قدره/

 .  وحصة شركة ليبان بوست من نقل البريد إلدارات الدولة والمؤسسات الرسمية

 

زالت تصرف   -11 ما  الدولة  البريد سنوياً  ان  على  من    ،  مبالغ  تبين  االداريا  حيث   للدولة   العام  لحساب 

  ( وخالفه  ، ايجارات  ،  قرطاسية    ،جور  ارواتب و)  منالمصروفة  التشغيلية  ان النفقات    2019للعام  

 تصرف سنوياً على هذا القطاع . التي المبالغ عينة عن وهذه /ل.ل. 4.120.127.000/ بلغت 

 

العقد  ،  الف  الخهذا  يشكل  الم    ،  نسأل  وبالنتيجة   طرفي  ً بين  كل    دافعا توضيح  الالى  ضة  ماغالنقاط 

  ، المديرية    واضحةواجراء محاسبة سنوية  نهائي حصة  بشكل  ليبان  العامة  تظهر وتحدد  لدى شركة  للبريد 

ويساعد وزارة  ،  بشكل دوري  ، ويساعدها في ادارة السيولة  سيولة  الب ل الخزينة  تموي بوست ، مما يساهم في  

 المتوجبة على الشركة تجاهها . الضرائب والرسوم  مبالغ  المالية في تحديد 

بوست   - ليبان  متكررة مع شركة  اجراء مقاصات  تاريخه  ان  لغاية  التي تمت  يتضمن    ،بالطريقة  قد 

دفع   امكانية  بسبب  وذلك   ، لالهدار  العام  المال  تعرض  االدارات  محاذير  قبل  من  االلتزامات  ذات 

ليبان بوست مرتين   المقاصة "الرسمية لصالح  ثانية عن طريقة  بهذا   ): مرة مباشرة ومرة  يراجع 

 .( 2006/ 12/1/ش.م. تاريخ  474الصدد الكتاب رقم 

 

(  1998/ 22/7ان التعديالت التي ادخلت على العقد بعد فترة وجيزة من تاريخ توقيع العقد االساسي )   -12

حيث   ايجابية  بنتائج  الدولة  خزينة  على  تعد  حساب  لم  على  الشركة  مصلحة  في  معظمها  في  صبت 

  : وليس الحصرها على سبيل المثال الخزينة والمال العام ، ومن
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واعادته الى وزارة االتصاالت مقابل  الشركة الطابق االرضي في مبنى المطار    اخلت ان  انه بعد   -أ

بدل دوالر    تخفيض  مليون  من  ،  االستعمال  دوالر  الف  ستماية  مجدداً   اعيد الى  الطابق  هذا 

ان يرافق ذلك اعادة رفع  دون  بموجب التعديل الثالث للعقد الى االبنية المشغولة من قبل الشركة  

،    بدل اميركي  اي مليون دوالر  الى ما كان عليه سابقاً  تبرير واف   االستعمال  تقديم  ومن غير 

/$ ستماية الف دوالر اميركي  600.000.00االجراء الذي نجم عنه خسارة الدولة مبلغ /   لهذا

 سنوياً . 

علماً ان اجمالي مدفوعات بدالت ايجارات المكاتب التي تشغلها الشركة اصبحت تبلغ سنوياً بعد هذا  -

 /$ ستماية وثمانية وخمسين الف دوالر اميركي ، 658.000.00التعديل /

 

حصة الدولة من االيرادات العائدة لخدمات البريد لتصبح    عدلت وبعد اجراء التعديل الثالث ،  انه   -ب 

مبلغ    5% االيرادات    20حتى  من  دوالر  اصبحت   14.8من    بدالً مليون  بحيث  دوالر  مليون 

  % 10بدالً من  مليون دوالر    20و    14.8المتراوحة بين  من االيرادات    %5بنسبة  حصة الدولة  

باالضافة الى امكانية تصاعد هذه الحصة تباعاً عند ،  من االيرادات كما كان عليه الوضع سابقاً  

 ارتفاع االيرادات المحققة سنوياً .  

الى  -ج يصل  مبلغاً  شهرياً  الشركة  تتقاضى   ، الثالث  التعديل  من  التاسعة  الفقرة  بموجب 

شركات البريد الدولية على ان تتسلم  /د.أ دون مشاركة الدولة فيه لقاء قيامها بمراقبة  50.000/

  ، التعويض  هذا  عن  الزائدة  المبالغ  اللبنانية  هذا   النادراالمر  الدولة  فإن  وعليه   ، الحصول 

ب نفقة شهرية اضافية على الوزارة قدرها خمسون الف دوالر يالحقيقة الى ترت االجراء ادى في  

العامة للبريد   المتوافرين لدى المديرية  عنها سيما ان الموظفين    بغنىاميركي كانت هذه االخيرة  

 القيام لهذه المهمة .    يوم ذاك   كان يمكنهم

 

لم يطرأ أية زيادة على بدالت اشغال ، مركز بيروت للفرز ومبنى رياض الصلح علماً ان تعديل   -د 

كحد اقصى بعد انقضاء اكثر من ثالث سنوات على    %10قضى بزيادة هذه البدالت بنسبة  العقد  

 .  ذ يتنف بالتاريخ المباشرة  

 

الى    -هـ المنظم  ومجموع  يعيد  العقد  من  السادس  البند  في  اليها  المشار  المصرفة  الكفاالت  المشغل 

التعديل /دوالر بعد اسبوع من تاريخ نفاذ هذا  5.600.000قيمتها خمسة ماليين وستماية الف /

نفسها وقيمتها مليون  الجوهرية  ايداع كفالة مصرفية بديلة بالشروط    مقابل  ( . وذلك  2) تعديل  

. وهذا االمر   م المشغل باستعمال المبالغ المحررة ضمن نطاق العقد في لبناندوالر على ان يقو 

المواد   احكام  مع  الضمانات    141و    126يتناقض  من  ويقلل  العمومية  المحاسبة  قانون  من 

  المعطاة للدولة تجاه الشركة  

  ثانياً : التوصيات 

ان الهدف االساسي من التوصيات هو العمل على زيادة حصة الدولة اللبنانية  )تحسين شروط العقد ( ، وذلك  

 عبر التالي  :  
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مالية -1 مخالصة  اعداد  االتصاالت    شاملة  ضرورة  وزارة  البريد    –بين  ليبان    –مديرية  وشركة 

التقرير   هذا  في  الواردة  المالحظات  جميع  باالعتبار  االخذ  مع  تباد بوست،  وان  ليبان    ر،  شركة 

العام   نهاية  حتى  والبالغة  الشركة  لدى  االتصاالت  وزارة  مستحقات  تسديد  الى   2019بوست 

مع    ات للشركودون ربط هذه المستحقات بأية مستحقات  ،    اءدون ابط/ل.ل. )1.545.613.277/

، واال العمل على اصدار سندات تحصيل بالمبالغ المتبقية للدولة اللبنانية  (  ادارات الدولة ومؤسساتها

 .  في ذمة الشركة 

 

لجهة ان تمديد   2020/ 8/12/د تاريخ  386انه وانطالقاً مما اورده مدير عام البريد في كتابه رقم   -2

 :   نقترح التالياالتصاالت ، شروط القديمة يشكل خسارة على وزارة الالعقد ب

 

 .) حصة الوزارة (دات االجمالية السنوية ارفع النسبة المئوية على االير -أ

 

 الخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة من بريدية وغير بريدية . كافة الحصةشمول هذه  -ب 

 

المشغلة   -ج الشركة  قبل  من  والمشغولة  للدولة  العائدة  العقارات  ايجار  ببدالت  النظر  مع  ،  اعادة 

 واتصاالت .المصاريف التشغيلية من صيانة وكهرباء وماء  االخذ بعين االعتبار 

 

بدالت  -د  احتساب  ب:    االيجار   عند  االخذ  العقار)اهمييجب  مكان  مساحة جغرافية   ،   ) الموقع  ة 

 اضافة الى عناصر اخرى ذات صلة ومؤثرة  العقار ... 

السريع    -هـ البريد  شركات  على  االشراف  اللبنانيةحصرية  هذا   بالدولة  عائدات  تعود  ان  على 

 .ر آلية التحاسب فيما خص هذا البند ي، او تغي اللبنانية بشكل منفرد  االشراف للدولة 

هذه  -و  الغاء  او  العامة  والمؤسسات  لالدارات  البريدية  المراسالت  نقل  تكلفة  خفض  على  العمل 

  قبل اتمام عملية تلزيم البريد قطاع البريد سابقا      به  ما كان تقوم  التكلفة بشكل نهائي ، على غرار

بعد    لوحظ)   االيرادات  من  الدولة  حصة  تفوق  كانت  السنوات  بعض  في  التكلفة  هذه  ان 

 . التلزيم ( .

 

الحسابات   -ز بين  مقاصة  اي  اجراء  جواز  االجراء    الن  ًً مستقبال عدم  قانون لمخالفة  يشكل  هذا 

 المحاسبة العمومية واحكام التصميم المحاسبي العام . 

 

عملية -ح تتم  بحيث   , التحاسب  سنوية  مبدا  مالية   تطبيق  سنة  كل  في  الدولة  مستحقات  سداد 

المتوجبات  تحصيل  المشغلة  الشركة  عاتق  على  تقع  ان  على   ،  ) المالية  الدورات  )استقاللية 

 على االدارات والمؤسسات العامة في حال وجودها . 

تمام  والخاصة بالحصول على موافقة المديرية العامة للبريد ال   العامة  والمؤسسات  االدارات  الزام    -ط

 المختلفة عبر الشركة المشغلة. اهتمعامال
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المقدم من المديرية العامة للبريد لجهة التحاسب بين الوزارة واالدارات والمؤسسات    االخذ بالحل   -3

 :  والتالي نصه للبريد وشركة ليبان بوست العامة العامة لنقل البريد بين المديرية 

مواد  "   - على  للتخليص  الالزمة  الطوابع  أثمان  والبلديات  العامة  والمؤسسات  االدارات  تسدد 

للطرق التي يقررها وزير البريد والبرق والهاتف مع   المراسالت الصادرة عنها من موازنتها وفقاً 

 وزير المالية .  

االدارات   - الصادرة عن  المراسالت  مواد  على  للتخليص  بريدية خاصة  والمؤسسات اصدار طوابع 

 العامة والبلديات والدوائر الرسمية . 

 

 مسؤولية شركة ليبان بوست :  -

للتخليص  - الخاصة  البريدية  الطوابع  اصدار  كلفة  بوست  ليبان  شركة  مواد   تتحمل  المراسالت    على 

 الصادرة عن الدوائر واالدارات الرسمية واالدارات العامة . 

 من أجل نقل ما يلي :   -

 مواد المراسالت الصادرة عن االدارات والمؤسسات العامة والبلديات .  -1

 مواد المراسالت الموجهة من االدارات نفسها مع االفراد .   -2

 مواد المراسالت الرسمية المتبادلة بين رؤساء البلديات وبين مراجعم الرسمية .   -3

 مواد المراسالت الموجهة بين االدارات واالفرد .  -4

 مواد المراسالت الرسمية المتبادلة بين رؤساء البلديات وبين مراجعم الرسمية .   -5

واالحول الرس -6 ااحصاء  مديرية  الى  والمخاتير  الدينية  المقدمات  من  الموجهة  ائل 

 الشخصية . 

 

 آلية تنفيذعقد النفقة :  -

  

 / منه :  63استناداً الى قانون المحاسبة العمومية وتعديالته السيما المادة /

يتوجب على كل ادارة او مؤسسة حجز االعتماد الالزم لتغطية شراء الطوابع وذلك للتخليص على   -

 مواد المراسالت وفقاً لالصول القانونية المتبعة ذات الصلة . 

 يتوجب على كل ادارة او مؤسسة إلصاق الطوابع وتعطيلها . -

 . " ال يجوز تسليم اي طوابع ما لم يسدد حجز االعتماد السابق  -

 

لزيم هذا القطاع  تنقترح ضرورة اعادة  ،  انه وخالل ستة اشهر من تاريخ صدور هذا التقرير    -4

جديدة تأخذ بعين االعتبار المالحظات الواردة في متن هذا التقرير وذلك بعد دراسة واقع    بشروط  

وحجمه وسائر مكوناته مما يشجع   تهمما يعكس حقيقموضوعية وشاملة  شفافة و البريد بطريقة  

مما   يةويضمن الحصول على اسعار منافسة وحقيق،  راك في التلزيم  ت الشركات المعنية على االش

واقعية ومنافسة ويؤمن للشركات المعنية صورة واضحة عن واقع على الخزينة باسعار    يعود

 . التلزيم 
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 لــــذلـــك 

 

  -ر طس  جيس اان اب د ا     –ر طس ااج ه رط   فخا        الالغ هذا اازقرطر ااا تل  تقرر  

اا قراً  د ا    اا ااط     –  االزصاال     قطر  -  ر طس  جيس  االعالا    – قطر  اجن   ر طس 

  -اانطال  ااعا   اا ااط    –ايلرطد   دطرط  ااعا    اا  -اال ان  ااعا   ا جيس اان اب   االزصاال  ل اسا   

  اانطال  ااعا   ادى دط ا  اا حاسل . 

 ×      ×       × 

 
 الرئيـــــــــــس                        المستشـــار                        المستشـــار          

  
 عبد الرضى ناصر              محمد الحاج                        جوزف الكسرواني      

 
 
 
 
 

 يحال على المراجع المختصة 
 2021بيروت في      /      /

 رئيس ديوان المحاسبة      
 القاضي محمد بدران      
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 المصادر والمراجع .القسم السابع   :  

 

 موضوعه  صادر عن   تاريخه  رقم المستند  نوعه  التسلسل

 22/04/2021 د /59 كتاب 1

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

تسليم المستندات التي طلبها فريق  

 التدقيق بديوان لمحاسبة  

2 

مرسوم  

   الحكومة 12/06/1956 126 اشتراعي

3 

مرسوم  

   الحكومة 12/05/1959 128 اشتراعي

4 

مرسوم  

   الحكومة 10/25/1980 3585 اشتراعي

     كتاب 5

لجنة االعلم  

 واالتصاالت 

معلومات عامة حول وضعية القطاع  

 البريدي قبل العقد وبعدها 

 مجلس الوزراء 01/07/1998 24 قرار 6

الموافقة على تكليف مجلس االنماء  

واالعمار التعاقد مع الشركة الكندية   

CPSML/PROFAC   

 22/07/1998   عقد التلزيم 7

  -وزارة االتصاالت

 الشركة الكندية

عقد تلزيم الخدمات البريدية 

والمساعدة مع الشركة الكندية بتاريخ  

22/7/1998  

 مجلس الوزراء 09/06/1999 10 قرار 8

التعديالت التي اقترحها معالي وزير 

البريد والمواصالت السلكية  

والالسلكية على عقد االتفاق مع شركة 

 تعديال (   14كندا بوست  )

9 

محضر تعديل  

 وزير االتصاالت      العقد االول 

محضر اتفاق  صادر عن وزير البريد  

والمواصالت السلكية والالسلكية  ،  

 المحضر : وتضمنت مندرجات هذا 

 مجلس الوزراء 09/08/2000 21 قرار 10

الموافقة  على تعديل العقد الموقع مع  

 شركة كندا بوست ،  

 مجلس الوزراء 16/08/2000 7 قرار 11

 15و   9تعديل على التعديل للمادتين 

 من عقد االتفاق مع شركة كندا بوست 

 مجلس الوزراء 30/08/2001 28 قرار 12

يتعلق باستبدال مساهم بمساهم اخر   

جديد في شركة ليبان بوست وتعديل  

 العقد مع الشركة .

 16/06/2002   عقد التلزيم 13

  -وزارة االتصاالت

 الشركة ليبان بوست 

توقيع التعديل الثالث لهذا العقد بتاريخ  

   2002حزيران  16

     كتاب 14

لجنة االعلم  

 واالتصاالت 

االداري للمرفق البريدي بعد  الواقع 

 التلزيم

 اعداد فريق التدقيق  24/05/2021   جدول حسابي  15

على   %10احتساب نسبة زيادة ال 

بدالت االشغال لمكاتب الوزارة من 

 قبل ليبان بوست 

 20/03/2017 د /9 كتاب 16

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

الوضع المالي العالق بين الدولة 

 وشركة ليبان بوست 
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 وزير االتصاالت  22/03/2017 و /28/1 كتاب 17

الوضع المالي العالق بين الدولة 

 وشركة ليبان بوست 

 وزير االتصاالت  18/09/2017 و /3368/1 كتاب 18

الدولة الوضع المالي العالق بين 

 وشركة ليبان بوست 

 19/04/2018 د /139 كتاب  19

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

الوضع المالي العالق بين الدولة 

 وشركة ليبان بوست 

 وزارة االتصاالت  15/09/2001 و /3195/1 عقد مخالصة  20

 2001/ 15/09عقد مخالصة بتاريخ 

مرفق مع كتاب المدير العم للبريد رقم  

 /د اعاله139

 شركة ليبان بوست  19/04/2018 دون رقم كتاب 21

طلب تمديد مدة اتفاقية قطاع البريد  

 وترصيد الحسابات 

 09/05/2018 د /148 كتاب 22

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

طلب تمديد مدة اتفاقية قطاع البريد  

 وترصيد الحسابات 

 الوزراءمجلس  26/04/2018 64 قرار 23

عرض وزارة االتصاالت للوضع  

المالي العالق بين الدولة وشركة ليبان  

 بوست 

 طلب موافقة استثنائية لتجديد العقد   وزير االتصاالت  30/08/2018 و /2001/1 كتاب 24

 10/10/2018  م ص /1768 كتاب 25

امين عام مجلس  

 طلب الموافقة على تجديد العقد الموقع الوزاراء 

 وزير االتصاالت  29/10/2018 و /5101/1 كتاب 26

رد على كتاب االمين العام لمجلس 

الوزراء حول تمديد مدة اتفاقية قطاع 

 البريد 

 طلب تمديد مدة اتفاقية قطاع البريد   رئيس مجلس الوزراء 26/02/2019 م ص /145 كتاب 27

 07/03/2019 86/139/2018 كتاب 28

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

مسودة تحسين بنود العقد االساسي 

 وتعديالته 

 11/07/2019 م ص /2086 كتاب 29

امين عام مجلس  

 طلب الموافقة على تمديد مدة االتفاقية  الوزاراء 

/675 كتاب 30 2019إ/  08/08/2019 

هيئة التشريع 

 واالستشارات 

الموافقة على طلب وزارة االتصاالت  

 تمديد مدة اتفاقية قطاع البريد 

 21/08/2019 د /302 كتاب 31

المديرية العامة للبريد  

 تمديد اتفاقية البريد  المدير العام   -

 03/09/2019 د /302 كتاب 32

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

طلب وزارة االتصاالت الموافقة على 

 البريد تمديد مدة اتفاقية قطاع 

 مجلس الوزراء 05/09/2019 5 قرار 33

طلب وزارة االتصاالت الموافقة على 

 تمديد مدة اتفاقية قطاع البريد 

 وزير االتصاالت  11/06/2020 و /1543/1 كتاب 34

طلب تعديل قرار مجلس لوزراء رقم  

 26/04/2018تاريخ  64

 مجلس الوزراء 18/06/2020 14 قرار 35

طلب وزارة االتصاالت الموافقة على 

  64تعديل قراري مجلس الوزراء رقم 

   5ورقم 

 08/12/2020 د /386 كتاب 36

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

انتهاء الفترة الممدة لشركة ليبان 

 بوست 

 17/12/2020 د /395 كتاب 37

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

الوضع المالي العالق بين الدولة 

وشركة ليبان بوست ، وارفق به كتاب 

/و تاريخ  4092/1معالي الوزير 
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 ذات الموضوع 23/12/2020

 17/05/2021 دون رقم كتاب  38

المديرية العامة للبريد  

 المدير العام   -

ايداع فريق التدقيق معلومات حول 

 االبنية المشغولة من ليبان بوست
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 مالحق ومرفقات 

 

 

 .   14/4/2021تزاب ر طس اجن  االعالا  االزصاال  اا  جه ااا دط ا  اا حاسل  لزارطخ  •

االع اا   • ع   ل س   اطلا   اايلنانط    رت   االزصاال   ااد ا   لط   قارة  اازعا ل  ع    يخص 

 .    2015حزا   -2001

 .    2020/ 9/ 22زقرطر  د ق ااحسالا  اا عني     لل  قارة االزصاال  ثانطا ت ال س اح  زارطخ   •

ح ل اا ض  اا ااي ااعااق لط   قارة    2018/ 4/ 17/د زارطخ  139عدد    –تزاب  دطر عاا االرطد   •

 االزصاال    رت  اطلا  ل س  .  

  رارا   جيس اا قراً ح ل اا  ض ي .   •
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