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خطا لبنان يف االونة االخرية خطوته االوىل لدخول نادي الدول املنتجة للنفط. 
وافق مجلس الوزراء عىل منح رخصتني مبوجب اتفاقي استكشاف وانتاج النفط 
والغاز يف البلوكني 4 و9 من اصل البلوكات العرشة، الئتالف من ثالث رشكات 

هي »توتال« الفرنسية، و»ايني« االيطالية، و»نوفاتيك« الروسية

إقتصاد
عصام شلهوب

لبنان نحو دخول نادي الدول املنتجة للنفط
أعمال اإلستكشاف في 2018 والحفر في 2019

مجلس  يفوض  ان  يف  الثانية  الخطوة  تكمن 
العقود  توقيع  واملياه  الطاقة  وزير  الوزراء 
الكفاالت،  النفط مع دفع  تحالف رشكات  مع 
»خطة  الرشكات  تقديم  ذلك  يعقب  ان  عىل 
الخطوة  تتمثل  العمل.  يبدأ  ثم  االستكشاف«، 
التي  االستكشاف  مرحلة  بدء  بعملية  الثالثة 

متتد اىل خمس سنوات.
النفط  عن  التنقيب  امللتزمة  الرشكات  ستبدأ 
والغاز عمليا عام 2019، بعد نهاية كل املعامالت 
رخص  السكنية،  املرصفية،  االدارية،  الورقية، 
العمل وغريها من االجراءات الروتينية التي تقوم 

بها اي رشكة خارجية تأيت للعمل يف لبنان.
كميات  عن  اسفر  حال  يف  الحفر،  بدء  لكن 
تجارية من النفط والغاز، ال يعني بداية جني 
االرباح. فلبنان يحتاج اىل فرتة اقلها 8 سنوات 
من  غازية  او  نفطية  عائدات  عىل  للحصول 
اسعار  لتقلب  املعرض  الربح  وهو  املبيعات، 

النفط ايضا.
رئيس هيئة ادارة قطاع البرتول وليد نرص اكد 
منحه  تم  الذي  االئتالف  ان  العام«  لـ»االمن 
اتفاقي  مبوجب  حرصيتني  برتوليتني  رخصتني 
عالية  تقنية  بخربة  يتمتع  وانتاج،  استكشاف 
عىل  مرتفعة  وبقدرة  كبرية،  مالية  وامكانات 
تأمني االسواق الي اكتشاف قد يتحقق. بالتايل 
هذه  يف  للبنان  مناسبا  رشيكا  االئتالف  يعد 

املرحلة من مساره البرتويل.

ان  نحو  االوىل  خطوته  لبنان  خطا  هل   ■
يكون دولة نفطية؟

النفطي  مساره  عىل  العمل  لبنان  بارش   □
خالل  من  سنوات،  عرش  من  اكرث  منذ 
واقرارها.  الالزمة  واملراسيم  القوانني  تحضري 
ادارة  وهيئة  واملياه  الطاقة  وزارة  وعملت 
زلزالية  مسوحات  اجراء  عىل  البرتول  قطاع 
البحرية  املياه  كامل  تغطي  البعد  ثنائية 
 %80 تغطي  البعد  ثالثية  واخرى  اللبنانية، 
من هذه املياه، وعىل تحليل هذه املسوحات 
ودراستها. بعد استكامل املنظومة الترشيعية، 
متكن لبنان من انهاء دورة الرتاخيص االوىل يف 
املياه البحرية التي نتج منها موافقة مجلس 
الوزراء عىل منح رخصتني برتوليتني حرصيتني 
اليوم  امكاننا  يف  بالتايل  و9.   4 الرقعتني  يف 
تشكل  التي  االستكشاف،  اعامل  ان  االعالن 
ستنطلق  البرتويل،  املسار  يف  اساسية  خطوة 
يف القريب العاجل هذه السنة، عىل ان تبدأ 

اعامل الحفر عام 2019. 

الجديد،  واقعه  مع  لبنان  سيتعامل  كيف   ■
لديه  وال خربة  نفطي  غري  بلد  وانه  خصوصا 

يف هذا املجال؟
عام  البرتول  قطاع  ادارة  هيئة  انشئت   □
يف  البرتولية  املوارد  قانون  مبوجب   2010
تعيني  وتم   ،2010/132 رقم  البحرية  املياه 
وهي   ،2012 عام  ادارتها  مجلس  اعضاء 
تعمل منذ تاريخ تعيينها بالتعاون مع وزاريت 
مؤسسات  ومع  اسايس،  بشكل  والبيئة  املال 
فريق  تكوين  عىل  االخرى،  ووزاراتها  الدولة 
الدارة  الالزمة  بالكفاية  يتمتع  لبناين  عمل 

اعامل  ومتابعة  املقبلة،  االستكشاف  مرحلة 
واالنظمة  القوانني  مع  يتالءم  مبا  الرشكات 
املعايري  افضل  عىل  بناء  املوضوعة  اللبنانية 
وقد  البرتول.  استخراج  صناعة  يف  العاملية 
برامج  من  املدة  هذه  خالل  لبنان  استفاد 
اجل  من  النفط  برنامج  اهمها  للدعم،  عدة 
التطوير الرنوجي الذي سمح للبنان باالطالع 
عىل الخربة الرنوجية العريقة يف هذا القطاع، 
التقني  والدعم  التدريب  عىل  والحصول 
املقبلة  املرحلة  يف  عليه  ويتوجب  الالزم. 
بني  والتكامل  التعاون  تعزيز  عىل  العمل 
ليك  املعنية  واملؤسسات  الوزارات  مختلف 
يتم التعامل مع هذا القطاع بالحرفية الالزمة 
االساسية  االمور  من  املطلوبة.  وبالرسعة 
بتكامل  القطاع  لهذا  التخطيط  يتم  ان  ايضا 
النظرة  ومع  لبنان،  يف  الطاقة  قطاع  مع 
االنتاجية  للقطاعات  الشاملة  االقتصادية 
االخرى، بحيث يشكل عندئذ رافعة لالقتصاد 

ما يزيد املنفعة العامة للبنان واللبنانيني.

■ كيف يحرض لبنان البنى التحتية والبرشية 
ملواكبة املرحلة الجديدة املقبلة؟ 

الهيئة  تعمل  البرشي،  الصعيد  عىل   □
والعمل  والبيئة  املال  وزارات  من  كل  مع 
واالشغال العامة والنقل، ومع الجيش اللبناين 
ومؤسسات حكومية اخرى، عىل انشاء فريق 
استخراج  صناعة  تفاصيل  عىل  مطلع  عمل 
البرتول ومتمكن من اداء دوره فيها. واستفاد 
لبنان من دعم كل من الرنوج واالمم املتحدة 
هذا  يف  الدويل  والبنك  االورويب  واالتحاد 
املجال. اما عىل صعيد البنية التحتية، فتجدر 
استخراج  باعامل  املتعلقة  تلك  بني  التفرقة 
عاتق  عىل  بكاملها  تقع  والتي  البرتول 
الرشكات العاملة، وبالتايل هي املسؤولة عن 
واالنتاج  االستكشاف  التفاق  تبعا  تشييدها 

الذي سيوقع معها، وبني البنية التحتية التي 
السوق  اىل  الغاز  او  البرتول  اليصال  ستنشأ 
تنتهي  التي  التسليم  نقطة  بعد  املحلية 
حصول  عند  الرشكات.  مسؤولية  عندها 
اكتشافات تجارية، يكون يف االمكان الرشوع 
هذه  النشاء  السبل  اجدى  حول  النقاش  يف 
البنية، اما عرب استثامرات مبارشة للدولة، او 

عرب رشاكة مع القطاع الخاص.

مجموعة  اختيار  عملية  تشري  ماذا  اىل   ■
خصوصا  التلزيم،  عليها  وقع  التي  الرشكات 
استخراج  مجال  يف  عاملية  خربة  لها  وان 

النفط؟
 Total من  يتألف  رشكات  ائتالف  تقدم   □
عىل  مزايدة  بعريض   Novatekو  Eniو

الرقعتني 4 و9: 
رشكات  عرش  اكرب  بني  من    Total تعد   1-
البرتولية  االنشطة  ومتارس  العامل،  يف  برتول 
اصولها  حجم  ويبلغ  بلدا،   130 من  اكرث  يف 
231 مليار دوالر. كذلك لها حضورها القوي 
يف منطقة البحر املتوسط ويف كل من قربص 

ومرص.
-Eni  2هي رشكة برتولية تعمل يف اكرث من 

مجموع  وبلغ  اوروبا،  يف  منها   27 بلدا،   73
اصولها 134 مليار دوالر، وهي حارضة بقوة 
اكرب  تحقيق  من  ومتكنت  ومرص،  قربص  يف 
)اكتشاف  املتوسط  مياه  يف  للغاز  اكتشاف 
عام  املرصية  البحرية  املياه  يف  وذلك  ظهر(، 

.2015
استكشاف  رخصة   39  Novatek متتلك    3-
وانتاج، وتنتج من 13 حقال برتوليا. تعد ثالث 
املدرجة يف  الرشكات  بني  العامل من  رشكة يف 
االسواق، استنادا اىل احتياطها الغازي املثبت، 

ويبلغ حجم اصولها 14.4 مليار دوالر.

تم  الذي  االئتالف  ان  يتبني  ذلك،  عىل  بناء 
مبوجب  حرصيتني  برتوليتني  رخصتني  منحه 
بخربة  يتمتع  وانتاج،  استكشاف  اتفاقي 
وبقدرة  كبرية،  مالية  وامكانات  عالية،  تقنية 
مرتفعة عىل تامني االسواق الي اكتشاف قد 
مناسبا  االئتالف رشيكا  يعد  وبالتايل  يتحقق. 

للبنان يف هذه املرحلة من مساره البرتويل.

اشرتت  امللتزمة  الرشكات  ان  تعتقد  هل   ■
سمكا يف بحر؟

بطبيعتها  تقويم  النفط  استخراج  صناعة   □
ورشكات  ضمنها،  من  والعمل  املخاطر  عىل 
االساسية.  القواعد  بهذه  دراية  عىل  البرتول 
ما  منطقة  يف  العمل  تقرر  فهي  بالتايل، 
للمخاطر  دراستها  عىل  بناء  عدمه  من 
وكذلك  واملالية  والتقنية  الجيولوجية 
بناء  الرشكات  ان  الجيوسياسية.  املخاطر 
تتحمل  واالنتاج،  االستكشاف  اتفاقي  عىل 
مرحلة  يف  املخاطر  وكامل  التكاليف  كامل 
تغطية  من  تتمكن  ال  وبالتايل  االستكشاف، 
متكنت  اذا  اال  االستكشاف  اعامل  تكاليف 
االنتاج.  وبدأت  تجاري  اكتشاف  تحقيق  من 
اىل  بالتوصل  مهتمة  الرشكات  تكون  لذلك، 
يكن  مل  ان  نفسه  بالقدر  تجارية  اكتشافات 
لبنان  قدرة  مجرد  الدولة.  من  اكرب  بقدر 
 Total مستوى  من  رشكات  جذب   عىل 
وEni و Novatek تشري اىل االمكانات الجيدة 
لحصول اكتشافات تجارية يف الرقعتني 4 و9 

وهذا عامل اطمئنان.

االوىل،  التلزيم  املتوقع من عملية  ما هو   ■
عملية  يف  لبنان  نتائجها  ستساعد  وهل 

املقبلة؟ التفاوض 
□ بناء عىل العرضني اللذين تقدم بهام ائتالف 
استكشاف  ابار  اربع  حفر  سيتم  الرشكات، 
)اثنتان  سنوات  غضون خمس  يف  االقل  عىل 
يف الرقعة 4 واثنتان يف الرقعة 9(، مع امكان 
 .)4 الرقعة  )يف  خامسة  استكشاف  برئ  حفر 
عىل  واحدة  برئ  حفر   2019 سنة  وستشهد 
ادت  واذا  و9.   4 الرقعتني  من  كل  يف  االقل 

اكتشاف  تحقيق  اىل  االبار  هذه  من  اي 

رئيس هيئة ادارة قطاع البرتول وليد نرص.

حصة الدولة اللبنانية من 
العائدات بني 55% و%71

السيادي  الصندوق 
يحدد طريقة ادارة 

املالية  العائدات 



9091
عدد 53 - شباط 2018عدد 53 - شباط 2018

تجاري او اكرث، فذلك سيؤدي تلقائيا اىل رفع 
بعد  اللبنانية  املياه  يف  االخرى  الرقع  قيمة 
الجيولوجية  االنظمة  ان  تأكد  قد  يكون  ان 
املوجودة تحتوي عىل موارد برتولية تجارية. 
بالتايل، يؤدي ذلك اىل تحسني رشوط الدولة 
الحقة.  تراخيص  دورة  اية  يف  اللبنانية 
التلزيم  سياسة  لبنان  اعتمد  االسباب،  لهذه 
املعرفة  زيادة  اىل  تؤدي  التي  التدريجي 
ورفع  اللبنانية،  البحرية  للمياه  البرتولية 

قيمة املوارد املوجودة تباعا.

■ عىل اي اساس تم تحديد حصة لبنان من 
االنتاج يف املرحلة االوىل؟

□ تتألف حصة الدولة االجاملية من االنتاج، 
من ثالثة عنارص:

1- االتاوة: وهي نسبة تحسم مبارشة للدولة 
 %4 وتعادل  املنتجة،  الكمية  من  اللبنانية 
للغاز، وترتاوح بني 5 و12% للنفط بناء عىل 

معدل االنتاج.
2- حصة الدولة من برتول الربح: وهي نسبة 

ارتفاع  او  االنتاج  ازدياد  مع  تزداد  متحركة 
عىل  بناء  للمزايدة  خاضعة  وتكون  االسعار، 

اربعة عنارص.
التي  الدخل  رضيبة  اهمها  الرضائب:   -3
من  الرشكات  ائتالف  ويدفعها   %20 نسبتها 

حصته من برتول الربح.
قدما،  اللذين  املزايدة  عريض  عىل  بناء 
 4 الرقعة  يف  الكاملة  الدولة  حصة  تراوحت 
بني 65 و71%، ويف الرقعة 9 بني 55 و%63، 
وهي نسب جيدة عىل اعتبار ان لبنان يقوم 

بدورة تراخيص للمرة االوىل يف تاريخه.

■ كيف ستتم ادارة العائدات املالية الناتجة 
من االنشطة البرتولية؟

املياه  يف  البرتولية  املوارد  قانون  ينص   □
يجب  البرتولية  العائدات  ان  عىل  البحرية 
مبوجب  ينشأ  سيادي  صندوق  يف  توضع  ان 
يحدد  صدوره  عند  القانون  هذا  قانون. 
من  الناتجة  املالية  العائدات  ادارة  طريقة 

البرتويل. االنشطة 

■ هل بدأت ورشة تعديل القوانني املرتبطة 
كمثل  البرتول،  بقطاع  مبارش  غري  بشكل 

قوانني العمل والنقل والطريان املدين؟
متكاملة  قانونية  منظومة  لبنان  لدى   □
والطريان  والنقل  العمل  قوانني  حيث  من 
التعديالت  بعض  اىل  تحتاج  قد  لكن  املدين، 
التي ميكن ان يتم معرفتها من خالل تطبيق 
اىل  يحتاج  العمل  هذا  البرتولية.  االنشطة 
متابعة من وزارات عدة، وسوف تقوم الهيئة 
انها  وجدت  حال  يف  املعنية  الوزارات  بابالغ 

تحتاج اىل اقرتاح مشاريع قوانني تعديلية.

■ من سيتوىل عمليات التأمني عىل املنشآت؟ 
ام  محلية،  او  دولية  رشكات  عرب  ستلزم  هل 
واالتفاقات  للمساومات  عرضة  ستكون  انها 

الجانبية؟
مبناقصات  القيام  البرتولية  الرشكات  عىل   □
حال  يف  غاية،  الي  تعاقد  اي  الجراء  عمومية 
الف  خمسني  تفوق  العقود  هذه  قيمة  كانت 
اللبنانية  الضامن  رشكات  قيام  امرييك.  دوالر 
بتأمني االنشطة البرتولية التي تذكرها املادة 73 
البحرية،  املياه  يف  البرتولية  املوارد  قانون  من 
امكانات  اىل  تعود  الحرص،  املثال ال  عىل سبيل 
هذه الرشكات. هنا يقتيض التذكري بان املنظومة 
اللبنانية  الرشكات  متنح  اللبنانية  الترشيعية 
تعامال تفضيليا بنسبة 10% ملقدمي الخدمات، 
مقدم  يتمتع  ان  عىل  للموردين،   %5 وبنسبة 
الخدمات او املورد اللبناين بكل املعايري التقنية 
هذا  ينطبق  الرشكات.  تطلبها  التي  واملالية 
ضمنها  ومن  التعاقد  اعامل  كل  عىل  املبدأ 
الرشكات  قدرة  االعتبار  يف  االخذ  مع  التأمني، 
الضخمة،  االنشطة  هذه  ضامن  عىل  اللبنانية 

والتعامل مع قطاع يف هذا الحجم.

السيادي  الصندوق 
يحدد طريقة ادارة 

املالية  العائدات 

ائتالف الرشكات يتمتع بخربة تقنية عالية وقدرات مالية كبرية.

إقتصاد


