
 

 

 
 

 حول الورشة التدريبية
 "الصناعة البترولية:

 "المالية والقانونيةاالقتصادية و األبعاد الفنية و 
 

يتصدر موضوع الصناعة البترولية في لبنان قائمة الموضوعات الهامة المدرجة في روزنامة 
الدورية للمركز االستشاري للدراسات والتوثيق، بما يلبي سعيه لزيادة وعي الرأي العام األنشطة 

والنخب السياسية واالقتصادية واإلعالمية واألكاديمية وتعميق معرفتها بأهمية النشاط البترولي 
المستجد، خصوصًا بالنسبة لبلد كلبنان يعاني من عجز مالي ومديونية عالية وتراجع كبر على 

يد أغلبية المؤشرات التنموية، مع ما لهذا الوعي والمعرفة من دور حاسم في ضمان إدارة فاعلة صع
 ورشيدة وشفافة لهذا القطاع الحيوي.

فبعد العديد من الدراسات والتقارير واللقاءات والمؤتمرات التي طاولت مختلف جوانب هذا الملف 
ة، يعاود المركز االستشاري للدراسات والتوثيق في مركزه االقتصادية والقانونية والمالية واإلدارية والفني

الكائن في بيروت، تنظيم نشاط جديد يصب في خدمة السعي المشار إليه أعاله. وهذا النشاط هو 
عبارة عن دورة تدريبية يقيمها المركز خالل العطلة الصيفية لعدد محدد من المشاركين يتم اختيارهم 

ترولي من االكاديميين والمصرفيين والحقوقيين واإلعالميين والسياسيين من بين المهتمين بالشأن الب
 وكبار الموظفين.

يتضمن برنامج هذه الدورة محاضرات موزعة على ثمانية محاور رئيسية، منها ما هو نظري يسلط 
الضوء على آليات ومفاهيم أساسية تشكل جوهر النشاط البترولي في لبنان والخارج، ومنها ما هو 

ي يعرض لتجارب عملية وممارسات سائدة في العديد من الدول النفطية العريقة. وذلك ضمن عمل
اطار تفاعلي يسمح بعرض وتبادل األفكار والخبرات بين المشاركين من مختلف االنتماءات المهنية 
واألكاديمية، بما يشكل قاعدة هامة لبلورة مستوى كاٍف من الوعي المشترك والفهم الموحد حول 

 نشاط البترولي كمعطى حديث ومستجد في الساحة اللبنانية.ال
 
 
 





المدةالوقتالتاريخالمحاضر العنوانالتسلسل

 دقيقة3:3030-3:00 آب21/االثنين 

1
اإلطار . مدخل عام حول الصناعة البترولية

الجغرافي، عرض نتائج المسوحات الزلزالية التي 
جرت في المياه اإلقليمية اللبنانية

 دقيقة5:0090-3:30 آب21/االثنين ناصر حطيط. د

 دقيقة5:20-5:2020

2
حقوق الدولة في الموارد الطبيعية وفقًا ألحكام 

ترسيم الحدود البحرية والبرية . القانون الدولي
وحماية الموارد الطبيعية في البحر

 دقيقة6:3575 -5:20 آب21/االثنين محمد طي. د

إستراحة
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ولية األبعاد الفنية واإلقتصادية والمالية والقانونية: الصناعة الببر

األول األسبوع

(ترتيبات ادارية- كلمة المركز )االفتتاح 

2017/ آب/ 21اليوم األول االثنين 
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المدةالوقتالتاريخالمحاضر العنوانالتسلسل

3
هندسة المكامن البترولية، طبيعة تكونها وطرق 
قياس وتقدير حجم المخزون ومعدل االستحصال 

العمر اإلفتراضي للمكمن
 دقيقة4:1575-3:00 آب 22/ الثالثاء جان شمعون. د

 دقيقة4:3520 -4:15

4

أهمية المعلومات المتعلقة بهندسة المكامن كعامل 
مؤثر في تعزيز القدرة التفاوضية للدولة مع 
الشركات والوسائل المعتمدة لتحصيل هذه 

المعلومات

 دقيقة5:5075 -4:35 آب 22/ الثالثاء ربيع ياغي. أ

المدةالوقتالتاريخالمحاضر العنوانالتسلسل

5
 (value chain)مراحل الصناعة النفطية
مرحلة اإلستكشاف : والتقنيات المستخدمة فيها
(upstream)والتطوير واإلنتاج 

 دقيقة4:1575-3:00 آب23/ االربعاء رامي حرقوص. د

 دقيقة4:15-4:3520

 دقيقة5:5075 -4:35 آب21/االثنين حسين العزي. دالصيغة اللبنانية نموذجًا: أنماط العقود البترولية6

 دقيقة5:50-6:1020

7
معايير دراسة األثر البيئي وضمانات التزام 

الشركات بسالمة البيئة
 دقيقة7:2575-6:10 آب23/ االربعاء ناجي قديح. د

استراحة

استراحة

استراحة

2017/ آب/ 22الثالثاء / اليوم الثاني

2017/ آب / 23االربعاء / اليوم الثالث
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المدةالوقتالتاريخالمحاضر العنوانالتسلسل

8

أسواق : األبعاد التجارية والمالية للثروة البترولية
وبورصات البترول العالمية وتأثيرها على الصناعة 

البترولية للدول، وأهمية البترول كمصدر 
للطاقةعلى الصعيدين العالمي والمحلي

 دقيقة4:1575-3:00آب24/الخميسكامل وزني. د

 دقيقة4:15-4:3520

9

تكاليف الصناعة البترولية ونماذج االستثمار 
عبر المشغل األجنبي، تشغيل مشترك )والتمويل 

وطني، تشغيل وطني مع تمويل بواسطة -أجنبي
عائدات الدولة من بترول الربح والرسوم أو األسهم 

(..والسندات أو اعتمادات الموازنة

 دقيقة5:5075-4:35آب24/الخميسعلي زعيتر. د

المدةالوقتالتاريخالمحاضر العنوانالتسلسل

10
ومخاطر حدوثه محليًا، " المرض الهولندي

وخارطة طريق لتجنب هذا المرض
 دقيقة4:1575-3:00آب28/اإلثنينعبد الحليم فضل هللا. د

 دقيقة4:15-4:3520

11
دور الصناعة البترولية في تحسين المؤشرات 
اإلقتصادية وتطوير بنى اإلنتاج والخدمات 

المحلية وخلق فرص عمل
 دقيقة5:5075-4:35آب28/اإلثنينألبير داغر. د

استراحة

استراحة

الثاني االسبوع

2017/ آب/ 24الخميس / اليوم الرابع

2017/ آب/ 28االثنين /  اليوم الخامس
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المدةالوقتالتاريخالمحاضر العنوانالتسلسل

12

أساسيات سياسة إدارة قطاع البترول بمختلف 
-أي االستكشاف والتطوير واإلنتاج)مراحله 

Upstreamالنقل والتسييل ،-midstream ،
(Downstream-المعالجة والتسويق والتوزيع

 دقيقة4:1575-3:00آب29/الثالثاءعباس رمضان. أ

 دقيقة4:15-4:3520

13
دور شركات النفط الوطنية في المشهد البترولي، 
قواعد إنشائها وإدارتها، وعالقتها بالمؤسسات 

الوطنية المعنية بقطاع البترول
 دقيقة5:5075-4:35آب29/الثالثاءرضوان جمول. أ

المدةالوقتالتاريخالمحاضر العنوانالتسلسل

 دقيقة4:1575 -3:00 آب30/ االربعاءوجيه زغيب.أالبنية التشريعية لقطاع البترول اللبناني14

 دقيقة4:3520 -4:15

15
منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة المطلوبة لدى 
مختلف الفاعلين في القطاع وآليات التدقيق والرقابة

 دقيقة5:5075 -4:35 آب30/ االربعاءجاد شعبان. د

 دقيقة6:1020 -5:50

16

المبادىء األساسية في إدارة العائدات المالية 
ضرائب، )البترولية للدولة بإختالف مصادرها

(..أتاوات، عالوات، بترول ربح،
ودور الصندوق السيادي في ذلك

 دقيقة7:2575 -6:10 آب30/ االربعاءعلي برو. د

 دقيقة6:0040-5:20 آب30/ االربعاءالمدير العام(شهادات مشاركة)االختتام 17

استراحة

استراحة

استراحة

2017/ آب/ 30االربعاء / اليوم السابع

2017/ آب/ 29الثالثاء / اليوم السادس
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 مشاركة طلب

 الورشة التدريبية حول: الصناعة البترولية 

 األبعاد الفنية واإلقتصادية والمالية 
 للمشترك البيانات الشخصية . 1

  الصفة 

  اسم المشترك 

  المؤهل العلمي

  الوظيفة / المهنة

  المؤسسة

 صي        شخ                              عمل                   رقم الهاتف 

  لكتروني البريد اإل 

  :العنوان

   الورشة.  رسوم االشتراك في 2

  $(.100%)50وللطالب حسم  $200: الورشةفي  رسم االشتراك

 : ما يلي  رسم اإلشتراك يشمل

 وملف الورشة. شهادة مشاركة الحصول على، الورشة المشاركة في فعاليات

 :مدرجة أدناهعلى األرقام ال الم في المركزبمديرية العالقات العامة واإلع  راجعة اإلتصاللإلستفسار والم

 توقيع المشتِرك                                                                                                              

............................................. 




