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إقتصاد
جورج شاهني

فرض انضامم  قطر للطاقة اىل كونسورتيوم الرشكات االجنبية العاملة يف البلوكني 4 و9 يف لبنان عرب مشاركتها يف كل من اتفاقيتي 
االستكشاف واالنتاج اىل جانب كل من توتال الفرنسية وايني االيطالية، بعد انسحاب نوفاتيك الروسية، قراءة مستحدثة ملرحلة 

جديدة تتصل بانشطة التنقيب بحثا عن الرثوة النفطية والغازية يف املياه اللبنانية 

بعد انضمام "قطر للطاقة" إلى كونسورتيوم التنقيب
الذهبي: إئتالف تكاملي بني إستكشاف الغاز وتسويقه 

واستكشاف  الجديدة  املرحلة  هذه  ملعاينة 
التقت  الرثوة،  هذه  استثامر  اىل   يؤدي  ما 
الطاقة  قطاع  هيئة  عضو  العام"  "االمن 
ملا  مفصال  عرضا  اجرى  الذي  الذهبي  وسام 
اليه،  ان تؤدي  اليوم وما ميكن  تحقق حتى 
اىل  للطاقة  قطر  انضامم  اهمية  عن  كاشفا 
للرشكات  الكبري  والدور  الكونسورتيوم، 

اللبنانية للمشاركة يف املناقصات. 

للطاقة  قطر  قادت  التي  الظروف  ما هي   ■
التنقيب مع  اتفاقية  اىل  انضاممها  اىل مرحلة 
الرشكات االجنبية العاملة يف البلوكني 4 و9 يف 
لبنان، اىل جانب كل من توتال الفرنسية وايني 

االيطالية؟
□ منذ سنوات عربت قطر للطاقة عن اهتامم 
ورغبة يف االستثامر يف انشطة التنقيب يف املياه 
البحرية اللبنانية. بعد انسحاب صاحب الحق 
الروسية  نوفاتيك  رشكة  السابق  املشغل  غري 
واستحواذ الدولة عىل نسبتي مشاركتها يف كل 
من اتفاقيتي االستكشاف واالنتاج والتي تبلغ 
املناسب  الوقت  جاء   ،%20 منها  واحدة  كل 
االتفاقيتني  لدخول  للطاقة  قطر  لرشكة 
بعدما  املشاركة  نسبتي  عىل  واالستحواذ 
للدولة  جربا  نوفاتيك  رشكة  عنهام  تنازلت 
االستكشاف  اتفاقيتي  الحكام  وفقا  اللبنانية 
واالستحواذ  و9،   4 الرقعتني  يف  واالنتاج 
انرجيزر  توتال  من   %5 مشاركة  نسبة  عىل 
كل  يف  االيطالية  ايني  من   %5 و  الفرنسية 
اتفاقية لتكون نسبة مشاركتها حاليا 30% يف 
سيعطي  ما  هذا  االتفاقيتني.  من  اتفاقية  كل 
دفعا كبريا لالنشطة البرتولية يف الرقعتني 4 و9، 
ألن لدى قطر للطاقة خربات كبرية يف مجاالت 

الغاز،  املسال وتسويق  الطبيعي والغاز  الغاز 
يف  انرجيز  توتال  مع  تربطها  التي  وللرشاكة 
بلدان عدة )افريقيا خصوصا(، ما يشكل قيمة 

مضافة بالنسبة اىل الدولة اللبنانية.

■ سبقت هذه الخطوة مراحل استحوذ  لبنان 
يف بدايتها عىل حصة نوفاتيك الروسية قبل ان 
يتنازل عنها لتوتال عرب رشكة daja216 وتنتقل 
اىل قطر للطاقة. ما هي االلية التي اعتمدت 

وعىل اي اسس متت هذه املراحل؟
اللبنانية  للدولة  املشاركة  نسبتي  نقل  تم   □
التي تنازلت عنهام جربا رشكة نوفاتيك للدولة 
توتال  برشكة  مرتبطة  رشكات  اىل  اللبنانية 
عىل  الوزراء،  مجلس  موافقة  مبوجب  انرجيز 
نسبتي  بنقل  الحقا  الرشكة  هذه  تقوم  ان 
نفط  رشكات  او  رشكة  اىل  هاتني  املشاركة 
مدة  خالل  ومرموقة  عاملية  طاقة  او  وغاز 
الوزراء  مجلس  قرار  صدور  من  اشهر  ثالثة 
يف تاريخ 2022/10/21، ومن ثم قامت رشكة 
انرجيز ورشكاتها املرتبطة بنقل نسبتي  توتال 
املشاركة اىل رشكة قطر للطاقة مبوجب املوافقة 
املسبقة الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد ان 
من  بالتأكد  البرتول  قطاع  ادارة  هيئة  قامت 
معايري التأهيل املطلوبة لدى الرشكة الجديدة  

كصاحب حق غري مشغل.

واهميتها،  الخطوة  هذه  تعنيه  الذي  ما   ■
وما هي قوة الدفع التي اعطتها قطر للطاقة 
وايني  الفرنسية  توتال  مع  الكونسورتيوم  اىل 

االيطالية والدور املنتظر منها؟
عىل  الرشكات  اكرب  من  هي  للطاقة  قطر   □
الغاز  مجاالت  يف  العاملة  العاملي  الصعيد 

حقل  اكرب  ولديها  املسال،  والغاز  الطبيعي 
الشامل  حقل  وهو  له  املشغل  وهي  للغاز 
يف قطر، وقد دخلت توتال انرجيز رشيكا لها 
يف حقل الشامل لزيادة الطاقة االنتاجية من 
الغاز املسال. ولدى الرشكة اسرتاتيجيا لزيادة 
دور  يعزز  مام  املسال،  الغاز  من  باملئة   50
الغاز  ان  خاصة  العاملية،  االسواق  يف  الرشكة 
بعد  ورضورية  مطلوبة  سلعة  اصبح  املسال 
الغاز  امداد  االوكرانية وان   - الروسية  الحرب 
واىل  اوروبا  اىل  بالنسبة  اولوية  هو  املسال 
 Energy الطاقوي  وللتحول  النظيفة  الطاقة 
دخول  فان  لبنان،  اىل  بالنسبة   .Transition
قطر للطاقة هو عامل مهم لالستثامر يف البلد، 
كون الرشكة هي رشكة تتمتع باملالءة املالية، 
وبالتايل لديها القدرات املالية لترسيع عمليات 
والتوصل  اكتشافات  تحقيق  حال  التطوير يف 
يف  الترسيع  وكذلك  تجارية  اكتشافات  اىل 
الرشكة  هذه  الطبيعي.  الغاز  تسويق  عملية 
مع  القربصية  البحرية  املياه  يف  موجودة 
ووجودها  االمريكية    ExonMobile رشكة 
كربى  اهمية  له  اللبنانية  البحرية  املياه  يف 
ان  القول  ميكن  هنا  املتوسط.  رشق  لحوض 
قوة االئتالف الحايل املوجود يف لبنان تأيت من 
رشكات  من  رشكة  كل  اىل  العائدة  الخصائص 
بقوة  متتاز  االيطالية  ايني  فرشكة  االئتالف. 
اكرب  حققت  انها  السيام  االستكشاف  خربات 
اكتشاف  وهو  املتوسط  رشق  يف  اكتشاف 
الفرنسية  انرجيز  ظهر يف مرص. ورشكة توتال 
االبار  حفر  يف  كمشغل  خرباتها  بقوة  متتاز 
والهندسة. اما انضامم رشكة قطر للطاقة فجاء 
الغاز  ناحية  من  االئتالف  لخربات  استكامال 
الطبيعي والغاز املسال وتسويقهام. بالتايل، ان 

قربص  مع  التعاون  وكيفية  الخارج  اىل  الغاز 
ومرص يف هذا املجال، وسيكون لقطر للطاقة 
البحرية  املياه  يف  موجودة  كونها  مهم  دور 
اهتاممات  ابدت  الرشكة  ان  كام  القربصية. 
االستثامر يف  لبنان يف  يف  املتجددة  الطاقة  يف 
وانشاء  الكهرباء  لتوليد  الشمسية  الطاقة 
يف  قطر  استثامر  اهمية  تأيت  وهنا  املعامل، 
النزف  وقف  عىل  يساعد  مام  الطاقة  قطاع 
تم  اذا  السيام  الكهرباء،  موضوع  يف  الحاصل 
امداد معامل الكهرباء بالغاز، وهذا ما يؤّمن 
معامل  بوجود  املتمثلة  املختلطة  الطاقة 
الطاقة  مع  الحرارية  الطاقوية  للكهرباء 

النظيفة كالطاقة الشمسية.

يف  املقررة  الالحقة  الخطوات  هي  ما   ■
اعقاب مرحلة التوقيع عىل االتفاقية الخاصة 
الطريق  وخارطة  و9   4 البلوكني  يف  بالتنقيب 

املؤدية اىل مرحلة االنتاج والتسويق؟
□ سيحصل الحفر وفقا للربنامج املوضوع يف 
شهر ترشين االول من هذا العام او قبل ذلك 
هيئة  اىل  الحقوق  اصحاب  قدم  وقد  بقليل، 
ادارة قطاع البرتول بحسب احكام االتفاقيتني 
يف  البرتولية  لالنشطة  واملوازنة  العمل  برنامج 
الرقعة رقم 9 )كذلك يف الرقعة رقم 4(. وقد 
وافقت عليها الهيئة وسيبدأ الحفر بعد انجاز 
املسح البيئي وتقديم تقويم االثر البيئي الذي 
سيقدم تقريبا. ويف حال تحقيق اكتشاف، عىل 
بتقويم االكتشاف واالنتقال  ان يقوم  املشغل 
اىل مرحلة التطوير الذي من املفرتض ان يكون 
عديدة  عوامل  االعتبار  يف  االخذ  مع  رسيعا، 
توضع عىل اساسها خطة التطوير التي ستحدد 
يف  الطبيعي.  للغاز  والتسويق  االنتاج  كيفية 
حال وجود كميات فائقة عن الحاجة املحلية، 
العمل عىل تصديره اىل الخارج، واىل اين سيتم 
التصدير وبأية اسعار للغاز املصدر، وهل ستتم 

تحالفات للتصدير بني لبنان ومرص وقربص.

قبول  مهلة  مؤخرا  الطاقة  وزارة  مددت   ■
يف  باالستكشاف  املتعلقة  الرتاخيص  دورة 

بقية البلوكات من 15 كانون االول املايض 

قطر للطاقة ستتجاوز 
اهتمامها بالتنقيب لتبحث 

في االستثمار في قطاع 
الطاقة 

بني  تكاميل  ذهبي  ائتالف  هو  االئتالف  هذا 
ان  كام  وتسويقه،  وتطويره  الغاز  استكشاف 
الطاقة  ابدت اهتاممها مبواضيع  للطاقة  قطر 
عموما وليس التنقيب عن النفط والغاز فقط، 
وتبحث يف االستثامر يف قطاع الطاقة يف لبنان 
وهذا ما يساعد االقتصاد اللبناين اىل حد كبري 

ألن الطاقة هي عصب االقتصاد.

من  املنتظرة  االقتصادية  الفوائد  هي  ما   ■
دخول قطر اىل سوق الطاقة اللبنانية يف املدى 

القريب واملتوسط والبعيد؟
□ لبنان ال يزال يف مرحلة االستكشاف يف املياه 
االنشطة  اىل  عائدة  خدمات  هناك  البحرية. 
البرتولية، وهي اربعة انواع من الخدمات ميكن 
للمشغل  اللبناين  الخاص  القطاع  يقدمها  ان 
خالل تنفيذ عمليات حفر برئ االستكشاف يف 
دعوة  عن  املشغل  اعلن  وقد   .9 رقم  الرقعة 
يف  رغبتها  عن  للتعبري  اللبنانية  الرشكات 
املشغل،  سيطلقها  التي  املفتوحة  املناقصات 
الخاص  القطاع  يف  الخدمات  رشكات  واختيار 
اللوجستية  القاعدة  خدمات  وهي  اللبناين، 
وسفن  املروحيات  وخدمات  بريوت  مرفأ  يف 
منصة  وامداد  بالخدمات  الحفر  منصة  امداد 

الديزل  اي   Marine Gas Oil بــ  الحفر 
ميكن  املدى  القريبة  املرحلة  يف  البحري. 
العمل يف انشطة  اللبنانية  لرشكات الخدمات 
والبعيد  املتوسط  املديني  يف  اما  االستكشاف. 
فتأيت عمليات تطوير االكتشاف، وهنا ستكون 
رشكة قطر للطاقة قادرة عرب نسبة مشاركتها 
مالية  مالءة  لديها  تكون  ان   ،%30 البالغة 
تسهم يف ترسيع عمليات التطوير النتاج الغاز 
تحقيق  املوجودة يف حال  الكميات  وبحسب 
االكتشاف. مثة اولوية المداد السوق اللبنانية 
بالغاز الطبيعي، النه مطلوب لقطاع الكهرباء 
املكتشف،  للغاز  التجارية  الكميات  وبحسب 
علينا التفكري يف اقامة البنى التحتية وتصدير 

عضو هيئة قطاع الطاقة وسام الذهبي.
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اىل 30 حزيران املقبل؟ ما هو الهدف من 
هذه الخطوة؟

املياه  يف  الثانية  الرتاخيص  دورة  متديد   □
اهتامم  لعدم  نتيجة  جاء  اللبنانية  البحرية 
النفط والغاز باالشرتاك  الرشكات املنقبة عن 
يف هذه الدورة، وقد متت املحافظة عىل دورة 
النمطية  عىل  متديدها  عرب  الثانية  الرتاخيص 
املياه  يف  االستكشاف  تكثيف  اىل  السعي  يف 
البحرية اللبنانية. وقد اعطت اتفاقية ترسيم 
زخام  املحتلة  فلسطني  مع  البحرية  الحدود 
وسرنى  الثانية،  الرتاخيص  لدورة  جدا  كبريا 
دورة  يف  لالشرتاك  الرشكات  من  اهتامما 
الرتاخيص الثانية او قد تنتظر بعض الرشكات 
رقم  الرقعة  يف  االستكشاف  برئ  حفر  نتيجة 
الرتاخيص  دورة  يف  االسايس  الهدف  ان   .9
الثانية، هو تلزيم اكرب عدد من الرقع الثامين 
تؤّمن  كونها  بعروض  للمزايدة  املفتوحة 
االستدامة لالنشطة البرتولية يف املياه البحرية 
اللبنانية. وعىل الرغم من التأخري الذي حصل 
التي باتت  العوامل  عىل هذا الصعيد بفعل 
معروفة، اال اننا نستطيع اللحاق بالدول التي 
املتوسط،  يف رشق  غازية  اكتشافات  سجلت 

الن هناك فرصا واعدة بتحقيق اكتشافات يف 
الحجم  كبرية  ورقع  اللبنانية،  البحرية  املياه 
هذا  وسيزيد  لها،  الرشكات  من  واهتامم 
وتعمل  االكتشاف  تحقيق  بوجود  االهتامم 
هيئة ادارة قطاع البرتول عىل جذب الرشكات 
وقد  والغاز،  النفط  عن  املنقبة  البرتولية 
شاركت الهيئة يف مؤمترات عدة للطاقة منها 
مؤخرا مؤمتر ومعرض يف القاهرة، حيث كان 
اهتامم الرشكات باالشرتاك يف دورة الرتاخيص 

الفتا جدا.

■ ما هي االمال املعقودة عىل الرثوة اللبنانية 
بعد  الطاقوية  السوق  يف  وحجمها  البحر  يف 

اوكرانيا  حرب  اعقاب  يف  اليها  الحاجة  بروز 
والعقوبات عىل االنتاج الرويس؟

□ الطلب عىل الغاز دائم، وال يشكل مرحلة 
الطاقة  اىل  الطاقوي  االنتقال  اجل  عابرة من 
املتجددة، بل سيبقى الطلب عليه يف قطاعات 
عدة عىل رأسها قطاع توليد الكهرباء وانتاجها. 
ان اتفاقية ترسيم الحدود مع فلسطني املحتلة 
اىل  االنظار  دفعا  اوكرانيا  الدائرة يف  والحرب 
الحوض الرشقي للبحري االبيض املتوسط ليك 
اوروبا  اىل  الغاز  المداد  مصدرا  يكون حوضا 
تتحفظ  فيه.  العاملة  الرشكات  تعاون  عرب 
ارقام  تحديد  عن  البرتول  قطاع  ادارة  هيئة 
آخر،  اىل  تعطى من حني  التي  الغاز  كميات 
يف  االكتشاف  تحقيق  انتظار  يجب  وبالتايل 
وتلزيم  البداية،  ستكون  التي   9 رقم  الرقعة 
الخطوة  هي  االخرى  والرقع  املجاورة  الرقع 
املحققة  االكتشافات  تجميع  وبالتايل  الثانية، 
فيها سيمكننا من تقدير حجم الرثوة الغازية 
هذا  اللبنانية.  البحرية  املياه  يف  املوجودة 
ثقة  بكل  بدأناه  لكننا  يزال طويال،  ال  املسار 
السيام  جدية  اليوم  املوجودة  املعطيات  ألن 

بعد ترسيم الحدود.

الشركات اللبنانية مدعوة 
الى املشاركة في املناقصات 

الختيار شركات الخدمات

إقتصاد


