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مدخل:
أخذ الجدل حول الثروة البترولية المزمع استثمارها في المياه اإلقليمة اللبنانية مساحة كبيرة من النقاش الداخلي حول
آلية االستفادة منها للخروج من الواقع االقتصادي الهش وخاصة من عبء الديون الثقيل الذي يرهق كاهل الدولة
واالقتصاد بشكل عام .وكأن محور المشكلة هو نقص رؤوس األموال ّ
الالزمة لعملية النهو

والتنمية وهذا تشخيص
2

خاطئ بل "سيئ" للمشكلة ألنه ليس فقط سيراكم العجز والدين بل سيدخل لبنان إلى منطقة الركود التضخمي أو
ظاهرة المر
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الهولندي  ،ألن المشكلة في لبنان هي أعمق من ذلك وترتبط بالخلل البنيوي والمؤسسي الذي يعمل

فيه االقتصاد ،فها هو الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد األستاذ "دوجالث نورث" يقول" :ينبغي أن يكون لديك نظام
قانونيا وسلطة قضائية تتولى تنفيذ العقود واالتفاقيات بكلفة منخفضة .فال
نظاما
سياسي يضع موضع التنفيذ
ً
ً
منتجا فقط بل يجب أن يتوافر لديك إطار العمل المؤسسي الالزم لالستفادة من تلك اإلنتاجية ،وهذا
يكفي أن تكون
ً
يتطلب من الغير (الطرف الثالث) تنفيذ العقود واالتفاقيات ،وينبغي لكم أن تنجزوا ذلك في مناخ تتكافأ فيه الفرص
أمام الجميع دون ا نتقاء عدد ضئيل منهم .وآمل منكم أن تخاطبوا أنفسكم قائلين :إن كنّ ا نعرف كل ذلك فلم لم نصبح
واحدا ،وثمة جانب آخر ينبغي معرفته
جانبا
كلنا أغنياء؟ إنه سؤال جيد ،ألن معرفة مصادر النمو االقتصادي ال تمثل إال
ً
ً
مطلوبا هو معرفة
أال وهو نوع المؤسسات التي ينبغي تشغيلها لتحقيق النمو االقتصادي ،وهنا شيئ آخر ال يزال
ً
كيفية الحصول على تلك المؤسسات" .إذن القضية ترتبط بالتنظيم واإلدارة والقوانين والنظام السياسي واالقتصادي
واالجتماعي للبلد أو ما يعرف بالبيئة التي يعمل فيها االقتصاد ،حيث ال يمكن تجاهل هذه األمور والمعطيات والقول
إن إنتاج النفط وحصول لبنان على ثروة كهذه سوف يحل أو يحد من مشاكله ،بل على العكس ففي ظل هكذا بيئ ة
كهذه يكثر فيه ا الفس اد وسوء اإل دارة وعدم اإلستقرار األمني والسياسي تتبدل هذه الفرصة (إن وجدت) إلى
نقيضها وأهمها الدخول مرة أخرى في نفق المديونية ،أما كيف ولماذا فبحثهما في مكان آخر ال تسعه هذه المقالة.
على كل حال سوف نبدأ مع فرضية أن ما كتب عن وجود ثروة بترولية (سواء نفط أو غاز) هو صحيح (رغم أنه إلى حين
كتابة هذه المقالة ال يوجد توثيق رسمي باالحتياطات المؤكدة من النفط أو الغاز الطبيعي) وأن الفرضية الثانية هي أن
بإمكان الدولة اللبنانية ولديها قدرة ونظام مؤسساتي تشريعي يستطيع إدارة هذه الثروة في ما يخدم عملية التنمية
والتقدم في لبنان ،لنذهب بعده باتجاه دراسة تحليلية  -ا قتصادية للعقود النفطية المقترحة من الهيئة المشرفة على
النفط المكلفة إدارة الثروة النفطية في لبنان لنطرح السؤال التالي :هل تضمن هذه االتفاقية المصالح االقتصادية
الوطنية اللبنانية أم ال؟
بناء على ما تقدم تتناول هذ ه المذكرة تحليل االتفاقية من وجهة نظر اقتصادية وليس قانونية أو تشريعية كما درجت
العادة في أماكن كثيرة ،حيث حصرت المذكرة تحليلها فقط في اإلتفاقية المقترحة وتناولتها بالنقد والتحليل معتمدة
على ما ورد في النص اإلنجليزي  ،ألنه لألسف لم تترجم إلى العربية وهذا خلل جوهري نرجو من الهيئة المشرفة
إصالحه .ال شك أن ما أ نجز جيد ومطلوب ولكن يبقى أن تحقيق األهداف الوطنية والقومية في التعامل مع العالم
الخارجي وخاصة في مجال النفط الحساس ،وتستدعي أهميته من كل صاحب علم أن يدلي بدلوه العلمي في هذا
المجال حتى نصل إلى مستوى اإلستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدينا .

- Stagflation

- Dutch disease
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تقريبا مع "دارسي" الذي كان أول من اكتشف
يرجع تاريخ إكتشاف النفط في الشرق األوسط إلى العام 1900م
ً
النفط في إيران في حقول مسجد سليمان وأغا جيري ،وبالعموم في مناطق وسط جنوب إيران (األهواز ومناطق
الصحراء في وسط إيران) وبعدها امتدت اإلكتشافات لتشمل بقية دول الخليج الفارسي .بقيت األهمية النسبية لهذا
الزيت منخفضة إلى أن أصبح يشكل أ داة ضغط سياسية وأمنية على الدول المستوردة والتي في العموم هي الدول
4

المتقدمة الصناعية وخاصة بعد العام  1973وما عرف بأزمة الطاقة أو ما يعرف في علم االقتصاد بـ"صدمة النفط" ،
سلبا على تكاليف اإلنتاج في الدول الصناعية
في حينها ارتفع سعر البرميل من دوالر واحد إلى 5و 7دوالرات ،مما أثر
ً
خاصة وانعكس فيما بعد بسبب قدرة النظام الدولي على التكيف مع مثل هذه الصدمات إلى فرصة استطاعت الدول
الغنية المتقدمة الصناعية من خاللها أن تعو

ما خسرته من جيب الدول الفقيرة المصدرة للبترول ضمن ما عرف بأزمة
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وبغض النظر عن تلك التقلبات في األسعار خالل العقود السابقة فإن المهم هو التدابير
ّ
المديونية العالمية .
واإلستراتيجيات التي ا تخذتها الدول المستوردة للنفط والتي هي نفسها المستثمرة وصاحبة الشركات النفطية الكبرى
(الكارتالت النفطية العالمية) ،هذه التدابير التي جعلتها المستفيد األكبر من الثروة النفطية التي ال تملكها من خالل
العقود النفطية التي تبرمها مع الدول صاحبة هذه الثروة.
إذن تتحكم في السوق النفطية العالمية وفي مراحلها المختلفة مجموعة من الكارتالت ،وألن العقود النفطية هي
آلية عمل تلقي بظاللها على كافة األبعاد اإلقتصادية ولعقود طويلة البد عند بحث المنافع اإلقتصادية أن نقوم بفهم
آليات تلك األسواق من خالل المنطق العلمي المبني على تعظيم المنافع الوطنية وترجيحها على المنافع غير
الوطنية  ،وذلك من خالل وضع مجموعة من المعايير العلمية المنسجمة مع ما نملكه من الموارد المتاحة (الطبيعية
والبشرية) وكذلك تأخذ باإلعتبار األهداف التنموية المطلوبة في الوقت الحاضر وفي المستقبل (أهداف التنمية
المستدامة).
إن فلسفة العقود النفطية تقوم على المنطق اإلقتصادي في التخصيص األمثل للثروات النفطية وتعظيم المنفعة
والعائد منها ،لذا فإن العقد النفطي هو انعكاس لمستوى التنمية المتوخاة ومستوى الرفاهية المخطط لها في بلد ما،
وعليه ال يمكن الفصل بين مكونات العقد النفطي واألهداف التنموية والرفاهية أو بمعنى آخر مستويات التنمية
معين.
المستدامة لبلد ومجتمع
ّ
من هنا يصبح من الضروري أن تتم دراسة العقود النفطية بخلفية اقتصادية تنموية حتى تحقق الغاية منها،وال
يقتصر األ مر على الجانب الحقوقي فقط .وإذا أضفنا إلى ذلك أن النفط سلعة إستراتيجية مهمة سواء للبلد المنتج أو
المستهلك فإن المنطق االقتصادي يفر

إقرار هذه العقود سواء مع الشركات المحلية أو األجنبية ضمن نظام ورؤية

اقتصادية متكاملة الستغالل المصادر والموارد الطبيعية وخاصة القابلة للنضوب منها ،من هنا كانت هذه المذكرة
البحثية التي تشتمل على فصلين األول يبحث الخلفية العلمية إلستغالل الموارد الطبيعية النافذة والثاني يتناول
بالنقد مدى كفاءة إتفاقية النفط والغاز المقترحة من قبل الهيئة المشرفة على النفط في إستغالل الموارد النفطية
والغازية اللبنانية.
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- Oil shock

-
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زك ي  ،رمز ي " :الت اريخ النقد ي للتخل ف -دراس ة ف ي أثر النظ ا م النقد ي للتخلف عل ى التكون الت اريخ ي للتخلف بدول الع الم الث الث "ع الم المعرف ة ،

أكتوبر  1987م  ،ص . 327 - 303
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الفصل األول :الرؤية النظرية إل ستغالل الموارد الن اضبة
مقدمة:
6

يمكن تقسيم الموارد الطبيعية إلى قسمين :موارد طبيعية متجددة كالماء والهواء والغابات والثروة السمكية وما
شابه ذلك من الموارد التي تمتلك خاصية تجديد مخزونها بعد االستهالك منها بشرط أن ال يتجاوز معدل اإلستهالك
8

7

معدل التجدد في مخازنها الطبيعية ،واألخرى موارد طبيعية غير متجددة وقابلة للنفاد ،وال يتجدد مخزونها بعد
استهالكها  ،من قبيل الحديد والذهب وكثير من المعادن منها النفط والغاز .إذن النفط والغاز هما موردان طبيعيان
قابالن للنفاد أو النضوب ،وعليه عندما نخطط ونضع البرامج لإلستفادة من هذه الثروة اإللهية يجب أن نراعي الموازين
والمعايير العلمية المرتبطة بهذا النوع من الموارد  ،والتي على رأسها حفظ مصلحة األجيال القادمة في هذه الثروة
حتى نستطيع الوصول إلى الحد األقصى من تأمين المصالح والمنافع القومية والوطنية في استغالل هذه الموارد.

 نظرية تسعير الموارد الن اضبة أو المس ت نف د ة:10

9

يرتبط سعر المورد الطبيعي الناضب
المورد المحقق

13

أو المستنفد

11

بحجم الموجود

12

والمثبت ،لذا تختلف طريقة تحليل تكلفة الفرصة البديلة

االستفادة منه ،وكذلك تختلف طريقة تحليل المنافع والتكاليف

15

منه أي أن السعر يرتبط بشكل مباشر بكمية

14

عند تحليل البدائل الستخراج هذا المورد أو

في هذا المجال .لذا قدم علماء االقتصاد منهجية

متفاوتة عن علم االقتصاد الكالسيكي في تحليل األسعار والتكاليف والعوائد ضمن ما يعرف باقتصاد الموارد
الطبيعية.
16

كما يرتبط تحليل تكلفة الفرصة البديلة بما يعرف بالتنمية المستدامة

والحفاظ على البيئة

17

لما يحدثه إستهالك

هكذا نوع من الموارد من آثار سلبية على البيئة وعلى استهالك األجيال القادمة منه .من هنا فإن أول مبحث في هذا
18

المجال هو بحث الزمن

وتنزيل العوائد المترتبة بالنسبة إلى الزمن ،وذلك ألجل المقارنة بين القيمة الحالية ()PV

19

من

20

المورد الطبيعي والقيمة المستقبلية ( ، ) FVوكذلك األمر في مقارنة العائد ليس فقط بالتكلفة االقتصادية المتمثلة
أيضا بالتكلفة االجتماعية كذلك.
بتكاليف اإلنتاج وإنما ً
- Renewable Resources
- Ratio of Renewable

- Exhaustible Resources
- Price

- Depletion Natural Resources

- Exhaustible Natural Resources
- stock

- Proven Stock

- Opportunity Cost

- Cost-Benefit Analysis

- Sustainable Development
- Environment Economics
- time Depreciation
- Present Value
- Future Value
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تعتبر نظرية "هوتلينغ"
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من أهم النظريات التي وضحت المباني التي تتحدد على أساسها األسعار وكميات اإلنتاج،

وهي تحت عنوان" :علم اقتصاد الموارد الناضبة" ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي:
ناضبا عندما تتوافر الشروط التالية:
يعتبر مصدر ما
ً
 يستنفد المصدر عبر الزمن من خالل االستهالك منه. ال تزيد كمية المورد بمضي الزمن. معدل استنفاد المصدر يساوي معدل االستهالك منه.تعبر عن مقدار الموجود من المصدر في نهاية الفترة tو  Etتعبر عن مقدار المستخرج من المصدر خالل
حيث إن ّ St
الفترة  ،tويطلق على " Etمعدل االستخراج " حيث يقاس بالطن أو البرميل ،ويجب الفصل بينه وبين مقدار المخزون عبر
رياضيا على الشكل التالي:
الزمن .وبناء عليه يمكن تعريف المصدر المستنفد أو الناضب
ً
()1

) 𝑡𝐸(𝒉 𝑺𝒕 = 𝑺𝒕−𝟏 −

()2

𝟎 ≥ ) 𝑡𝐸(𝒉
{
> ) 𝑡𝑅(𝒉 →
𝟎 > 𝑡𝐸

()3

) 𝑡𝐸(𝒉 > ) 𝒕𝑬′𝒕 > 𝐸𝑡 → 𝒉(𝑬′

()4

𝟎 ≥ 𝒕𝑺

()5

𝒕𝑬 𝑺𝒕 = 𝑺𝒕−𝟏 −

()6

∞∑
𝒕𝑬 𝟏𝒕=𝝉+

𝝉𝑺 ≤

تدل المعادلة ( ) 6على أنه اليمكن أن يتجاوز مجموع المستخرج من المخزن (الغازي أو النفطي أو غيره) مجموع
الحجم األولي للمخزن.
وإذا أخذنا متغير الزمان بالحسبان

22

تصبح معادلة االستخراج على النحو التالي:
∈ (γ)dγ

t+L
∫t

= 𝑡𝐸

حيث تعبر  Lعن الفترة الزمنية و ) ∈(tعن معدل االستخراج .ويمكن كتابة المعادلة بطريقة ثانية تلحظ المخزون األولي
للمخزن ( المعادلة  )5على الشكل التالي:
)dS/dt= -∈(t

ولكي نقف على اتخاذ قرار استغالل هذ المورد ال بد من تحليل العائد والتكلفة لدى صاحب المخزن وهي على
الشكل التالي:
Rt= PtEt

)(7

حيث إن  Ptعبارة عن السعر و  Etعبارة عن معدل االستخراج في الفترة الزمنية . t
(Ct(Et, St-1) )8

حيث إن  Ctتكلفة االنتاج التي يتحملها صاحب المخزن في الفترة الزمانية  tمع فر

)(8

المعلومات الكاملة وفي ظل

23

شروط التأكد التام .
- Harold Hotelling (1931), the ECONOMICS OF Exhaustible Resources", Journal of Political economy 39(2),April, 137-57. Paul

21

Stevens "the economics of Energy" V2, p3.

 - 22ت صبح ال مع ادلة مت صلة أو م ا يعر ف ب الري اضي ا ت بـ Function Continues

6

- Absolutely certain
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يعبر عن
وبناء على ما سبق تصبح دالة الربح مرتبطة بالقيمة الحالية للتفاوت ما بين العائد (الدخل) والتكاليف ( rحيث ّ
معدل العائد من االستثمار بالنسبة لصاحب المخزن في الفترة الزمنية:)T
Max Π = ∑𝑇𝑡=1[Pt Et − Ct (Et , St−1 )]e−rt
مع فر

)(8

أن:
St= St-1 - Et
ST ≥ 0
Et ≥ 0

على كل حال فإن النموذج السابق لدالة الربح وتعظيم العائد بالنسبة لصاحب المخزن يربط بين عدة متغيرات (بالطبع
24

ضمن شروط المنافسة الكاملة  -التامة:)-
-

السعر.

-

المخزون األولي من المصدر.

-

تكاليف االستخراج.

-

معدل االستخراج.

-

القيمة الحالية للعائد عبر الزمن.

م ا يعني أن على صاحب المخزن أن يلحظ هذه المتغيرات قبل اإلقدام على االستفادة من هذا المصدر حتى تتحقق
25

األمثلية في استغالل هذا المورد الطبيعي .
26

مالحظ ة :يختلف معدل العائد على االستثمار ( )rعن معدل االستحصال

ومعدل االستخراج اللذين سوف نأتي

ً
منحدرا
شكال
على ذكرهما فيما بعد ،وتدل اإلشارة السالبة على الميل الحدي السالب لألرباح أي أن منحنى اإلنتاج يتخذ
ً
نزوليا .على أن شرح هذه المسألة خارج عن نطاق هذه المقالة.
إلى األسفل أو منحنى
ً

 تكاليف االتسخراا :27

تتشكل التكاليف في المنهج االقتصادي التقليدي من مجموع المدفوعات ألصحاب خدمات عوامل اإلنتاج  ،وبالتالي
28

تقتصر على ما يعرف بالتكاليف الصريحة

وال تتضمن التكاليف الضمنية

29

30

أو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة  .أما

في تحليل تكاليف االستخراج للمورد المستنفد فتشمل التكاليف كال النوعين من التكلفة الصريحة والضمنية .إن اآلثار
مثال تحتم على الدولة أن تأخذ بالحسبان تلك اآلثار السلبية ،والعكس صحيح إذا ما
البيئية التي تخلفها الصناعة النفطية
ً
آثارا إيجابية ،فإن استخراج النفط في البحر يؤدي إلى تلوث المياه البحرية ،ما يضر بالثروة السمكية والبيئة مما
تركت ً
آثارا سلبية جانبية تزيد من أعباء صناعة الصيد وكذلك األمر على المستوى
يزيد من تكاليف الصيد وتحميل الصيادين ً
البيئي والحياتيً .إذا تنتج تكاليف أخرى نتيجة استخراج النفط ال ترتبط بصناعة النفط مباشرة وإنما باآلثار الخارجية
- Perfect Competition

- Optimization of Natural Resources Using
- Recovery ratio

- Services Factors Payment
- Explicit cost

- Implicit Cost

- Opportunity Cost
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24
25
26
27
28
29
30

والجانبية لها .وهذه من مصاديق التكاليف الضمنية أو ما اصطلح عليه بالتكاليف االجتماعية

31

التي يجب أن تؤخذ

بالحسبان عند حساب التكاليف الكلية الستخراج النفط.
على كل حال فإن علم إقتصاديات الموارد يعطينا فكرة عن األسس العلمية التي يجب أن تراعى حتى تتمكن الدولة
من تحقيق المنفعة القصوى من إستغالل الموارد المتاحة.

ا لفصل الث ان ي  :تقويم اتف اق ية النف ط والغاز اللبنانية:
مقدمة :
بعد مقدمة الفصل األول يطرح السؤال عما إذا كانت العقود النفطية والغازية المقترحة من قبل الهيئة المشرفة
على قطاع البترول في لبنان تؤمن المصلحة الوطنية والمنافع القومية أم ال .وألن تعريف المصالح الوطنية والمنافع
القومية هو أمر عام ومتشعب ويمتد ليشمل السياسي واالقتصادي واألمني والثقافي وغيره ،نقتصر هنا على البعد
االقتصادي في تأمين هذه المصالح ،فاإلتفاقيات النفطية هي عبارة عن نموذج وإطار ،يتضمن مجموعة من العناصر
نصا
والمتغيرات التي تعكس منفعة البلد صاحب الثروة الطبيعية أو المورد المذكور ،وبالتالي فإن اإلتفاقية ليست ً
قانونيا وحسب ،وإنما هي بالدرجة األولى انعكاس لبرامج التنمية المستدامة للبلد متبلورة في نصوص قانونية.
ً
أهم المعايير أو الشواخص التي تعبر عن المصالح والمنفعة الوطنية وبناء عليها

في هذه المقالة نريد أن نستعر

نقوم بدراسة تحليلية وتقويمية لالتفاق ية المقترحة للوقوف على ما إذا كانت تصب في الهدف المرجو أم ال.
يتضمن هذا الفصل المحاور التالية:
-1

تعريف المصلح ة الوطني ة من وجه ة نظر اقتص ادي ة:
32

-2

الشروط الالزم ة

-3

تقويم اال تف اق ي ة:

-4

النتيج ة:

والك افي ة

33

:

وال– م ا ه ي المصالح الوطنية ف ي مج ال النف ط من وجهة نظر اقتص اد ية:
أ ً
يساعدنا علم االقتصاد في تحديد المصالح الوطنية في البعد االقتصادي من الناحية الكلية ،وذلك من خالل تحليل
34

الفوائد واألرباح والتكاليف االجتماعية  ،حيث يمثالن ركنين أساسين في الدراسات االقتصادية ،فإذا كانت األرباح أكبر
من التكاليف نقوم بعملية االستثمار والعكس صحيح  ،وبالتالي لتحديد المصالح الوطنية في وضع سياسات االستثمار
في القطاع النفطي ال بد من دراسة مك ونات التكاليف ومكونات اإليرادات ،ومن أولى الخطوات لتحديد ذلك ،بعنوان

- Social Costs

- Necessary conditions
- Sufficient Conditions

- Social Cost –Benefit Analysis
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31
32
33
34

35

شرط الزم  ،تحديد األهداف الكلية من استثمار القطاع النفطي ،ومن دون ذلك ال يمكن الحديث عن سياسة
استثمارية نفطية وغازية صحيحة.
36

على كل حال فمن وجهة نظر اقتصادية يمكن اعتبار "اإلنتاج األمثل"

هو الشرط الالزم

37

لتحقيق المصالح الوطنية

باعتبار أن اإلنتاج األمثل يضمن أن تزيد اإليرادات عن التكاليف االجتماعية وتحقق التنمية المستدامة لالقتصاد
38

والمجتمع اللبناني ،والذي يتضمن التعادل بين العوائد المتوقعة

والتكالف المتوقعة بما فيها تكلفة الفرصة

39

البديلة .
إذن يصبح السؤال واإلشكالية :هل إن العقود واالتفاقيات المقترحة تؤمن "اإلنتاج األمثل" ؟ الج وا ب هو ن عم عل ى
حسب م ا يدعي ه من ا قتر ح هذه اال تف اق ي ة ،وهذا ما نريد أن نناقشه في هذه المقالة البسيطة.

اني ا -الشروط الالزمة:
ث ً
40

ال يمكن بحسب المعايير العلمية أن نقيس المنافع الوطنية بشكل مطلق ،فالمصالح الوطنية عبارة عن مسار
بالكليات وينتهي بالجزئيات ،وهو دالة

41

يبدأ

في المعرفة والعلم ،ويتحرك هذا المسار بشكل ديناميكي ،لذا فإن المصلحة

الوطنية تتغير بتغير مستوى المعرفة والعلم ،اللذين يتطوران ويتغيران بتغير الزمان .ولكن على كل حال ال بد من تحديد
مجموعة من المعايير

42

التي تمكننا من تشخيص وقياس أو حساب المنافع الوطنية ،حيث يمكن على األقل وضع

مجموعة من المعايير ألجل تأمين المصالح الوطنية على الشكل التالي:
أ-

االطالع الشامل على المكامن والمخازن النفطية والغازية والمعرفة التقنية بالقدرة "االستحصالية النهائية"

43

التي تتعلق بخصوصيات وطبيعة المخازن النفطية اللبنانية بحيث يوجد فرق بين مفهوم "االستحصال" ومفهوم
44

"االستخراج" .
ب -اال طالع الدقيق على طبيعة العقود النفطية والغازية من الناحية النظرية وتقويم أدائها في البلدان المختلفة
التي اتبعت هذا النوع من االتفاقيات.
ت -اال طالع الكافي على األسواق المالية الدولية وخاصة في المجاالت المتعلقة باألنشطة االستخراجية
46
45
ً
وأيضا أسواق رأس المال المتعلقة في تطوير العمليات  :التحويل والتسويق والتصفية وكل
واالستكشافية

ما يتعلق بالنقل والبيع  .إضافة إلى وجود خبرة في مجال إدارة المخاطر وخاصة في مواجهة التحوالت في سوق
النفط والغاز العالمي.
- Necessary condition

- Production Dynamic Optimization
- Necessary Condition

- Predicted Profit

- Opportunity Cost
- Process

- Function
42

35
36
37
38
39
40
41

 -د .درخش ان ،مسعود  " :الم ص الح القومية وسي اس ا ت اال نتف اع من م ص ادر النف ط والغ از" ،مجلة "المجل س والدراس ا ت" العدد  ، 34طهران.

)- Ultimate Recovery ( r
)- Extraction (R

- Upstream Operations

- Downstream Operations
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43
44
45
46

ث -وجود فريق عمل مطلع على المسائل االقتصادية والحقوقية العالمية والمحلية وأسواق المال ،حتى يتمكن من
تحقيق أفضل النتائج في المفاوضات وكسب أكبر قدر ممكن من المصالح واالمتيازات للبلد.
ج-

وجود المهندسين والتقنيين أصحاب الخبرة في مجال دراسة المخازن النفطية من ضمن فريق العمل ،حتى
يضمنوا "االستخراج األمثل"

47

الذي يحفظ المخازن النفطية والغازية للبلد.

ح-

وجود المراقبين التقنيين والماليين من ذوي الخبرة حتى يتمكنوا من مراقبة حسن سير إجراء االتفاقية.

خ-

مراعاة أصل السيادة الوطنية على المكامن والمخازن النفطية والغازية ،وقدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ
اإلجراءات التي تراها مناسبة.
48

إذن يشكل تحقق هذه المعايير السبعة مجتمعة الشر ط الالزم

لتحقق "اإلنتاج األمثل" ،وإن أي تخلف عن أي واحد

حكما بالمصالح الوطنية ،وسواء كان المنتج الدولة أو الشركات الخاصة المحلية أو العالمية التي تتميز
منها سوف يضر
ً
بغض النظر عن المصالح والمنافع المحلية والوطنية.
ّ
بالطبيعة االحتكارية والسعي وراء تعظيم األرباح الخاصة
في المقابل توجد مجموعة من الشروط الك افي ة:
الشرط الك اف ي

49

األول هو توفير المعلومات الالزمة وإتاحتها بين أيدي الخبراء والعلماء المعنيين في مجال

ً
سلبيا يمنع من النقد والدراسات ووضع السياسات
عامال
التخطيط والبرمجة للنفط والغاز ،حيث تعتبر قلة المعلومات
ً
50

المثلى .
الشرط الك اف ي الث ان ي هو وضع نموذج
الطلب والعر

51

الستهالك الطاقة (النفط والغاز) داخل البلد ،بمعنى تدوين نموذج
52

على الطاقة المحلي وتشخيص مقدار العجز أو الفائض .
53

الشرط الك اف ي الث الث هو ما يعرف "مصادر الطاقة البديلة"  ،حيث يرتبط ويقع سعر برميل النفط بين حدي تكلفة
إنتاج البرميل الواحد في المملكة العربية السعودية (الحد األدنى) وتكلفة المصدر البديل (الحد األعلى).
وألن المجال ال يتسع لبحث كل المعايير السابقة الذكر (الشروط الالزمة والكافية) ،سوف نقتصر على بحث المعيار
54
شرطا الزم ًا وهو األصل في رسم السياسات النفطية والغازية الفعالة  ،وهذا ما نريد أن نبحثه تحت
األول باعتباره
ً

عنوان الدراسات الشاملة للمخازن النفطية والغازية ومن بعده نتناول بالتحليل بعض الشروط الكافية.

- Production Dynamic Optimization
- Necessary Condition
- sufficient condition
- optimal policies

- Modeling

- Balance of Energy

- Backstop technology

- Effective Petroleum Policies
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47
48
49
50
51
52
53
54

-1

الشرط الال ز م األول  :الدراس ة ا لش امل ة للمخ ازن النفطي ة والغ ازي ة:
تعتبر الدراسة الهندسية والتقنية للمخازن أولى المراحل األساسية للتخطيط ورسم السياسات الكفوءة والفعالة
في مجال النفط والغاز حيث تأتي في المرحلة األولى ومن بعدها تأتي الدراسات المالية ،وبعدها الدراسة
وأخيرا الدراسات الحقوقية ،حيث تضمن أن تشمل االتفاقيات كل المعايير والمصالح التي بينتها
االقتصادية
ً
الدراسات السابقة  .إذن أول خطوة هي في دراسة المخازن النفطية وطبيعة هذه المخازن وكيف يمكن التعامل
معها.

-2

مكو ن ات دراس ة المخ ازن من وجه ة نظر اقتص ادي ة ؟
ما ه ي
ّ
إن الهدف من دراسة المخازن هو الوقوف على "معدل االستحصال"

55

االستخراج ( ) Rالنفطي أي مقدار وعدد البراميل التي تخرج إلى سطح األر
56

فالمقصود من معامل

االستحصال ()r

57

الممكن من المخزن ،وهذا يختلف عن
نتيجة عمليات السحب من المخزن،

هو قدرة المخزن على إعطاء النفط أو الغاز وما هي نسبة النفط

والغاز اللذين يمكن استخراجهما من هذا المخزن .بناء على ذلك ال بد للحصول على النسبة ( )rمن تحديد
58

المعالم

التالية:

 -حجم النفط المحقق

59
60

 -حجم النفط الممكن استحصاله

 -حجم الضغط الطبيعي في المخزن

61

 -طبيعة الصخور التي يتكون منها المخزن

62

وألن المقالة ال تتسع للتفصيل الهندسي في هذا الصدد نحيل القارئ على المجالت والمقاالت المتخصصة
في هذا المجال ،فما نريده هنا هو معرفة مقدار "معامل االستحصال"

63

لما له من تأثير على كمية النفط والغاز

المستخرجة وارتباط ذلك مباشرة بالتكاليف والعوائد ،أي أن معامل االستحصال ( )rهو مكون أساسي في
تحديد القيمة االحالية ( )PV
66

على نفط محقق

64

والمستقبلية ()FV

65

للنفط والغاز ،ولتوضيح ذلك فلنفر

أن المخزن (أ) يحتوي

بمقدار  100مليار برميل وكان  rتساوي  ،%20يعني أن ما يمكن استخراجه من المخزن هو

فقط  20مليار برميل والباقي يبقى ( 80مليار) حبيس المخزن حيث نحتاج لعمليات تحفيز من أجل استخراجه أو ما

- Recovery Factor

- Recovery Factor or Recovery coefficient
- Recovery Factor
- Parameters
- proven oil

- Ultimate Recovery
- Natural Pressure
- Layers Rock

- Recovery factor

)- Present value( PV
)- Future value ( FV

- Proven Oil
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

يعرف بعمليات االستحصال األخرى .وهذه هي أهم تحديات مهندسي النفط أي كيف يمكن استخراج النفط
المتبقي ،ويضاف إلى ذلك أن معدل االستحصال يتفاوت بين معدل االستحصال في البر ومعدل االستحصال
في البحر وعادة ما يكون االستحصال في اليابسة أكبر منه في البحر .وعلى كل حال يمكن تقسيم طرق
االستحصال الى ثالثة أساسية:
 اإلستحصال الطبيعي  :يكون بشكل طبيعي وناتج ًا عن الضغط الطبيعي للمخزن.67

68

 اإلستحصال الثانوي  :ويكون باالستفادة من ضخ الماء أو الغاز داخل المخزن حتى يضغط على النفطللخروج.
69

 االستحصال الثالثي  :االستفادة من المواد الكيمائية أو الجراثيم البيولوجية وما شابه حتى تحفز النفط علىالخروج.
وفي المجموع ،فإن تحسين معدل اإلستحصال ()IOR

70

أو زيادة معدل اإلستحصال ( )EOR

71

هو دالة

72

في

مجموعة من العوامل :طبيعة صخور المخزن ( ،(ROضغط ونوع السائل الموجود فيه ( ،)Lالواقع الفعلي
للمخزن ،نوع السائل الذي يمكن ضخه داخله ( ،)πزمان ضخ السائل (الغاز او المياه) ،األسعار الحالية ()pc
والمستقبلية( )pfللنفط والغاز:
)r = f( RO ,L,π ,PF , PC )…………. (9
بناء عليه تقترن المصلحة الوطنية بزيادة هذا المعامل أو معدل اإلستحصال ،وبالتالي يطرح سؤال آخر هو كيف
يمكن زيادة هذا المعامل حتى نزيد من منافعنا الوطنية؟
لإلجابة عن السؤال السابق يجب أن نقوم بدراسة "السلوك اإلنتاجي"

73

للمكامن والمخازن النفطية والغازية.

ً
قليال في مجال هندسة المخازن  :يتكون المخزن من صخور هي
وهنا ال بأس ،لتوضيح الفكرة ،من الدخول ولو
74

عبارة عن مسام متناهية الصغر تضم في داخلها النفط .هذه المسام هي التي تسمح للنفط السائل بالعبور
من خاللها الى السطح بمساعدة الضغط الطبيعي الناتج عن وجود الغاز الخاص بالمخزن .وهنا تلعب طبيعة هذه
75

هما ،حيث يمكن تصنيفها الى نوعين  :االول هو الصنف الذي يألف النفط أو مادة
الصخور
دورا م ً
ً
الهايدروكربور ،والنوع اآلخر هو الذي يألف المياه .وهذا التصنيف ينفع عندما نريد زيادة معدل االستحصال
بالطريقة الثانوية أو الثالثية .هذا من جهة ،أما من جهة سلوك المخزن من حيث االستخراج فإن بعض المخازن
ينسجم مع البطء في االستخراج .هذا يعني انها تبدي ردة فعل عكسية اذا ما تم االستخراج بشكل سريع ال
- Natural Depletion or Primary Recovery
- Secondary Recovery
- Tertiary Recovery

- Improved Oil Recovery

- Enhanced Oil Recovery
- function

- reservoir production behavior

74

67
68
69
70
71
72
73

 -هذه المعلوم ا ت الهندس ية ( فق ط) م أخوذة من مق الة للدكتور محمد سعيد ي مدير شركة الحفر ف ي المؤسسة النفطية االيراني ة هذه المق الة منشورة

ف ي مجلة المجل س واالبح ا ث ع ا م  1391العدد 34

- Silvana Tordo: "Fiscal Systems for Hydrocarbons, Design Issues", W O R L D B A N K W O R K I N G P A P E R N O. 12, p.4

75

) (footnote

12

يتناسب مع معد ل نفوذ النفط من المسام الصخرية ما يؤدي إلى احتباس النفط وانخفا

معدل االستحصال.

وتبع ا لذلك سوف ترتفع تكاليف زيادة معدل االستحصال .وخالصة القول هنا هي أن فهم طبيعة المخزن قبل
ً
البدء بعملية االستخراج تزيد من القدرة على رفع معدل االستحصال.
المسألة الثانية التي تؤثر على "معدل االستحصال" ،هي أسلوب وتقنية زيادة هذا المعدل ،بمعنى أن بعض
تسرع في الوقت الحالي من استخراج النفط ورفع معدل االستحصال
الشركات قد تعمد إلى استخدام تقنيات
ّ
76

المخزن للخراب

يعر
بما يضمن لها تغطية تكاليفها وتحقيق األرباح في الفترة القصيرة  .وهذا ما ّ

77

في الفترة

الطويلة وبالتالي يضر بالمصالح الوطنية .
المسألة الثالثة هي معدل اإلستخراج ( )Etوهو عبارة عن حجم ومدى "السرعة" في استخراج المخزون النفطي أو
الغازي ،حيث يرتبط حجم اإلنتاج بحجم االستخراج على مدى الفترة الزمنية أي طول عمر المخزن فإذا كان عمر
المخزن  tيمكن كتابة دالة اإلنتاج على الشكل التالي:
Q =∑Et ….(10) ∑Et ≤ St , S= Remaining Reserves ,t = 0, 1,…..m
يضا يمكن كتابة:
وأ ً
St = rt*Pt …..(11) , P= Proven Reserves, dS/dr > 0
St = St-1 – Q = St-1 – ∑Et
يتبين من المعادالت الثالث السابقة االرتباط الوثيق بين حجم اإلنتاج والعوامل المحددة لمعدل االستحصال
وإذا كانت المصلحة والمنفعة الوطنية في زيادة االنتاج أم ال .و عليه يجب وضع إستراتيجيات وسياسات ترفع
وتزيد من معدل االستحصال وتحافظ عليه وهذا هو معنى "اإلنتاج األمثل".
 -3الشر ط الك اف ي(  "p" :) 1او ما يعرف بنظرية hotelling

78

:

يرتبط استخراج النفط بجانب من جوانبه بتوقع اكتشاف مصادر بديلة للطاقة
80

بالحد األعلى

والحد األدنى

81

79

 .وهذا يجعله يرتبط بما يعرف

وأيضا بالتوقعات المستقبلية لألسعار ومقارنتها باألسعار الحالية.
ً
لسعر النفط،

وأول من تناول هذا الموضوع هو  Harrold Hotellingفي نظريته المعروفة

82

سابقا.
ً
كما ذكرنا

تربط هذه النظرية بين القيمة الحالية ألسعار النفط والقيمة المستقبلية مقارنة بسعر الفائدة ،وبالتالي إذا كانت
األسعار تميل لالرتفاع في المستقبل وأكبر من سعر الفائدة( )iالحالي ،يكون من األحسن أن يمتنع عن االستخراج وأن
تحفظ هذه الثروة للمستقبل لالستفادة من ارتفاع األسعار ا لصافية (بعد خصم تكاليف االنتاج):

76

 -هن ا ال بد من دراسة م ا يعر ف بعمر المخزن "  " petroleum cy clوسو ف ن ضع ف ي آخر المق الة نم اذج لذلك.

77

 -وهذا راجع لطبيعة ضخ النف ط من ال صخور وجري انه ب اتج اه الخ ارج.

- Harol Hotelling (1931), the ECONOMICS OF Exhaustible Resources", Journal of Political economy 39(2), April, 137-57. Paul

78

Stevens "the economics of Energy" V2, p3.
- Backstop technology
- price high level
- price low level

82

 -تعتبر نظرية هوتيلينغ من النظري ا ت الوحيدة المفسرة للعر

79
80
81

النفط ي حيث ترب ط بين كمية النف ط المستخرج واألسع ار المستقبلية مق ارنة ب األ سع ار

الح الية ويرجع ف ي ذلك ال ى مق الته الشهيرة المذكورة س ابق اً ف ي اله ام ش.

13

(4)….. p= price , t= time

dp/dt ≤ if

وبناء على المعادلة السابقة ،يكون الشرط الالزم لالستخراج هو أن تكون األسعار المستقبلية المتوقعة أقل من
سعر الفائد ة الحالي (أو األسعار الحالية) .ومن المالحظ أن نظرية هوتيلينغ

83

هي األولى والوحيدة في مجال دراسة

العالقة بين األسعار واإلنتاج .على كل حال تقوم هذه النظرية على مجموعة من الفرو
-1

أهمها:

إ نها ال تميز بين الملكية الخاصة والملكية العامة للمصادر النفطية .وهذا ينعكس على طبيعة االستخراج
وأهدافه هل هو تحقيق األرباح أم ربط اإلنتاج بعمليات تمويل التنمية المستدامة.

-2

إن هذه النظرية تعكس نظرية التسعير وال تعكس ردة فعل المنتجين من حيث التكاليف ،وينتج عن هذا أن p
هي الصافي من األسعار فاذا كان السعر الحالي أكبر من المستقبلي سوف يغري المنتج باإلسراع في استخراج
سابقا وهذا ما يؤدي إلى انخفاص المنفعة في
ً
سلبا على معدالت اإلستحصال كما ذكرنا
النفط ما ينعكس
ً
المستقبل من هذا المورد.

-3

إفترا

ثبات المخزون النفطي :إن هذا الفر

يفتر

ً
ضمنا عدم إمكانية زيادة معدالت اإلستحصال.

ً
فضال عن أن هذه النظرية تقوم على مبدأ المعرفة الكاملة
ال يتسع المجال لذكرها،

وهناك مجموعة من الفرو

حتما المعرفة
باألسواق المالية وغير ذلك .إذن ما نريد توضيحه هنا أن الحفاظ على الثروة القومية النفطية يقتضي
ً
84
ً
جدا التنبؤ بشكل قاطع بتقلبات األسعار النفطية ،كما تدل عليه
بتقلبات األسعار المستقبلية  .صحيح أنه من الصعب

أغلب الدراسات ،إال أنه يمكن الحديث هنا عن عاملين م همين هما الحد األدنى للبرميل الواحد والذي يقاس عادة بتكلفة
ً
وحدا والحد األعلى اآلخر هو تكلفة إنتاج المصادر البديلة:
دوالرا
إنتاج البرميل الواحد في السعودية والبالغ
ً
85

السعر

الحد األعلى
الحد األدنى

الزمن
-4

الشرط الك اف ي (  : ) 2التنمي ة المستدام ة ( :التلوث البي ئ ي ،المر

اله و لند ي – استيراد التكنولوجي ا،

ت أمين فر ص العمل ) ..
86

أي العر

والطلب على الطاقة داخل البلد.

-5

الشرط الك اف ي(  : ) 3موازن ة الط اق ة

-6

هناك معايير أخرى ال يسع المجال لتناولها من قبيل استقدام التكنولوجيا ،وتشغيل اليد العاملة ،ورفع وتعليم
وزيادة الخبرات لدى المهندسين والخبراء المحليين ،أو بمعنى آخر تطوير القوى العاملة المحلية وغير ذلك من
المعايير التي ترجع إلى الهدف من االستثمار في هذا القطاع ،نرجئها كلها إلى مقالة أخرى ونعكف على قراءة

- Hotelling

- Mohan Munasinghe (1980): An integrated Framework for Energy Pricing in development Countries Energy Journal. 1(3) 1-30.

83
84

The Economics of Energy Paul Stevens V2, p.381.

- M.A. Adelman(1986): "Scarcity and World Oil Prices" Review of Economics and statistic, handbook the Economics of Energy

85

Paul Stevens, V2, P.307
- Energy Balance
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86

االتفاقية المقترحة وتوضيح ما إذا راعت تلك المعايير والشروط حتى نستطيع اإلدعاء أنها حققت المصالح
الوطنية أم ال .وهذا ما سنبحثه في القسم التالي.

ث ً
الث ا– تقويم اال تف اق ية  ( :ا رتب اط اإلت اوة ب اإل نت اج األمثل أو معدل اال ستحصال  ،و ا رتب اط الضرائب
عل ى األرباح باال ستخراج – تحليل عمر المخزن النفط ي والغاز ي):
بناء على الكالم السابق فإن التركيبة المثلى

87

(أو الفضلى) ألي اتفاقية نفطية في مجال اإلكتشاف والتطوير
88

واإلستخراج يجب أن تراعي وأن تتضمن األمور التالية :
-

إكتشاف مصادر جديدة.

-

نوع المصادر (نفط أو غاز).

-

حجم وطبيعة المخازن.

-

مؤشرات التنمية االقتصادية المحلية.

-

التكنولوجيا الالزمة.

-

التغييرات في األسعار.

-

األخطار اإلقتصادية والبيئية والسياسية العامة.
89

بالطبع فإن العمليات واألنشطة البترولية تمر بأربع مراحل أساسية ،وهي على الشكل التالي:
-

االكتشاف
التطوير

90

91

92

-

اإلنتاج

-

التخلية أو االنصراف

93

94

تعبر هذه المراحل األربع عن العمر الزمني للمشروع أو ما يعرف بـ"عمر المخزن"  ،حيث تعتبر دراسة عمر المخزن من
ّ
األساسيات بل األصل في وضع السياسات النفطية وإنشاء العقود المختلفة ،توضح األشكال التالية المراحل العمرية
للمخزن وليس بالضرورة أن يكون لكل مخزن نفس المنحنى من العمر حيث نحتاج إلستخراجه إلى أن نقوم بدراسات
"النمذجة التشبيهية"

95

:

)- Efficient Contract Structures (Paretian definition for Efficiency

- Charles .R. Blitser .Donald .R. Lessard: " Risk-Bearing and the choice of Contract forms for oil Exploration and Development".

87
88

the Economics of Energy handbook,V2, Paul Stevens, p162.
- Petroleum Activities
- Explore

- Development
- Produce

- Abandon

- Petroleum Life Cycle
- Simulation Modeling
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89
90
91
92
93
94
95

96

يبين الرسم األول

تقريبا مع الرسم الثاني
النموذج العام لتطور حياة المخزن حيث يتشابه
ً

97

من حيث تقسيم الفترات

معادال للصفر) وفترة ما بعد
الزمنية ،حيث يمكن تقسيمها بشكل عام إلى فترة ما قبل اإلنتاج (ويكون فيها حجم اإلنتاج
ً
اإلنتاج .ويتفاوت حجم اإلنتاج بين النموذجين ويستتبع ذلك التفاوت بمعدالت اإلستحصال ومتوسط التكاليف والتدفق
النقدي.
-96

- 97

هذا الرسم م أخوذ من دراسة لمخ ازن النف ط ف ي الحقول االميركية .
هذا الرسم م أخوذ من دراسة ق ا م به ا الدكتور محمد عل ى سعيد ي لحقول النف ط االيرانية .

16

سابقا .وعلى
ً
إن التأمل في النموذجين السابقين يعطي صورة واضحة عن مدى أهمية المعايير التي تحدثنا عنها
98

سبيل المثال فلنأخذ المرحلة األولى من مراحل اإلنتاج (وهي أهم مرحلة ،لماذا؟ ألن فيها تكون فترة تنزيل

التكاليف

بالنسبة للشركة صاحبة االمتياز ) حيث نجد بحسب النموذج األول أن معدل اإلستحصال يبقى ثابتً ا إلى نهاية الفترة في
حين أن معدل اإلستحصال في النموذج الثاني غير ثابت مما يستدعي االنتقال إلى مرحلة اإلنتاج الثانوي قبل النموذج
األول ،وهذا ينع كس على أداء الشركة حيث يؤدي بها إلى رفع معدالت اإلستخراج للحصول على أرباحها بشكل أسرع
لالستفادة من فترة السماح الضريي ،وهذا ما يضر باإلنتاج األمثل للمخزن ويؤدي إلى ضرر في دورة حياة المخزن على
سابقا.
ً
المدى الطويل كما ذكرنا
يضاف إلى ما سبق التفاوت في حساب التدفقات النقدية والمالية سواء في حساب التكاليف أو حساب اإلتاوة
واألرباح ،واألهم من كل ذلك هو ما يرتبط بمسألة اإلستفادة من الغاز المرافق

99

للبترول ومعدل اإلستفادة منه في

عمليات اإلستحصال الثانوي.
أما على مستوى األرباح فنجد أن النموذج الثاني يبين أن حجم اإليرادات أكبر من النموذج األول ألنه يتيح إمكانية
لتطويل العمر المفيد للمخزن إذا ما وضعت سياسات كفؤة لإلستحصال الثانوي والثالثي.
لتلك النماذج هو أن دراسة طبيعة المخزن المتبلورة بنموذج حياة المخزن تمكننا

على كل حال  ،ما أردت قوله من عر

من وضع سياسات إستكشافية وإستخراجية وتطويرية تضمن بشكل "أكيد" المصلحة الوطنية ،وبالتالي يجب على كل
إتفاقية مقترحة أن تلحظ ذلك في كل موادها وبنودها.
وبناء على ذلك جاءت اإلتفاقيات تحت عنوان "إتفاقية إكتشاف وتطوير واستخراج النفط والغاز" .وبالتالي ال بد أن
تعبر بنود اإلتفاقية عن مراعاة المصالح الوطنية وأن تتضمن المعايير السابقة الذكر في كل مرحلة من المراحل ،وأن
تحقق "أمثلية باريتو" في فر

الشروط وإعطاء اإلمتيازات وخاصة تحديد الفترات الزمنية لألنشطة البترولية .وكما

سابقا فإن المصلحة الوطنية تترجم اقتصاد ًيا بتعظيم المنافع الوطنية من خالل "اإلنتاج األمثل" الذي يحفظ
ً
ذكرنا
محددا .من هنا ندخل إلى تحليل ونقد لإلتفاقية المقترحة
ماليا
مردودا
المصادر النفطية والغازية من جهة ويحقق للدولة
ً
ً
ً
من قبل هيئة النفط.
تندرج هذه اإلتفاقية تحت عنوان "إتفاقية إستكشاف واستخراج النفط والغاز" ،وتتشكل من مجموعة من البنود (44
ندا) ،يسبقها مسرد من التعاريف وتلحق بها مجموعة من الملحقات التي تحتوي على مجموعة من المؤشرات
ب ً
يضا.
والتعاريف أ ً
100

كتبت هذه اإلتفاقية ضمن منهجية
اإلمتياز

102

عن ملكية األر

عقود اإلمتياز

101

 ،التي بموجبها تتخلى الدولة المضيفة للشركة صاحبة

مر في الفصل السابق) ،وتملك الشركة صاحبة اإلمتياز كل ما تجده
بما فيها وما عليها (كما ّ

- Costs Depreciation
- Associated Gas

- Charles R. Blitzer, Donald R. Lessard and James ..(1984): "Risk-Bearing and the Choice of Contract Forms for Oil Exploration

98
99

100

and Development", Energy Journal 5(1) January, pp. 1-28
- Licenses - concession
- Right Holders

17

101
102

مقابل أن تأخذ الدولة المضيفة ما يعرف باإلتاوة

103

مقابل التخلي عن ملكية األر

 .ويضاف إلى ذلك ضرائب على

األرباح .ويمكن إجمال ما ورد في هذه االتفاقية ضمن ثالثة محاور:
-

بعضا ،والتأكيد على عدم مخالفة
ً
األبعاد القانونية لالتفاقية من حيث التزامات كال الطرفين اتجاه بعضهما
األنظمة المرعية اإلجراء في لبنان ،وجعل وزير الطاقة المرجعية األخيرة (وهذا ما أشكل عليه المجلس الدستوري
في رده حول االتفاقية) دون ذكر آلليات اتخاذ القرار من قبل الوزير ألجل تحقيق المصلحة الوطنية.

-

المهل الزمنية لتقديم التراخيص في المجاالت الثالثة – استكشاف ،تطوير ،استخراج  -دون ذكر آلليات
االستخراج.

-

البعد االقتصادي – اال جتماعي والنظام المالي والتكاليف (تعريف التكاليف وأنواعها) ومن ثم يعر

إلى مقدار

اإلتاوة وكيفية حساب الربح البترولي.
بالطبع ،وعلى مدى اإلتفاقية ،كانت تمر عبارة "وفق المعايير البترولية العالمية" بعنوان قيد على "جودة اإلنتاج"

104

في المراحل المختلفة ،ولكن لم توضح اإلتفاقية أي معايير يمكن إعتمادها كمرجعية واضحة وثابتة ،وخاصة حين
اإلختالف وعدم وجود تفاهم بين الدولة والشركة صاحبة االمتياز.
رغم أهمية الجوانب القانونية فإن ما يعنينا في هذه الدراسة هو المواد المتعلقة بالعمليات واألنشطة النفطية
الثالثة والمواد المتعلقة بالنظام االقتصادي– المالي في االتفاقية:
-1

األنشطة النفطية :قسمت االتفاقية األنشطة النفطية إلى قسمين -1 :أنشطة االستكشاف واالستخراج
(المواد )10-9-8-7 :و -2أنشطة التطوير واالستخراج (المواد .)19- 14 -13- 12-11 :وهنا ال بأس بذكر مختصر عن
هذه المواد:
المادة  -14البند :1تشير هذه المادة ،في البند واحد منها ،إلى العمليات المرتبطة بالغاز ،حيث تعطي الحق
ً
مناسبا ووفق معايير
للشركة صاحبة االمتياز بالتصرف بالغاز المستخرج مع النفط  -الغاز المرافق  -وفق ما تراه
الصناعة البترولية الدولية ،ومن ثم تشير إلى إمكانية إعادة ضخ الغاز

105

في اآلبار ضمن تقنية  EORأي

اإلستحصال الثانوي إذا ما رأت ضرورة في ذلك.
106

المادة  -14البند  :3يت ناول هذا البند من هذه المادة مرحلة تطوير أنشطة الغاز المرافق

 ،أي ما يتعلق بالبنى

التحتية دون أن تشير الى من المسؤول عن هذه البنى التحتية من قبيل مد األنابيب او المخازن أو ما يتعلق
بتحويل الغاز المرافق إلى غاز سائل

107

جزء ا من تك اليف
 ،والخطير ف ي ذلك هو إ عتب ار اإل ستف ادة من ه
ً

اإل ستحص ال.
كذلك في بقية بنود المادة  :14من  4الى  11لم توضع آلية ال لالستفادة من الغاز وال آللية التسعير أو حتى
108

العمليات الالحقة

.

- Royalty

- Production Quality
105

103
104

 -هن ا ال بد من التذكير أن طبيعة المواد المستخدمة ف ي هذه التقنية يجب أن تتن اسب مع طبيعة المخزن هل هو ي ألف النف ط أو المي اه.

- Associated Gas

- Natural Gas Liquids
- Down-Stream
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106
107
108

-2

النظام االقتصادي – المالي في اإلتفاقية :يقوم النظام المالي في هذه اإلتفاقية على عنصرين أساسيين:
األول هو اإلتاوة

109

 ،والثاني هو الضرائب على األرباح البترولية (المواد .)-26-24-22 :في حين تتناول اإلتفاقية

البعد اإلقتصادي اإلجتماعي في المواد  .20-17ونأتي على ذكر مختصر لهذه المواد:
يوميا،
المادة  -22اإلتاوة ،البند  :a-1ربط هذا البند اإلتاوة بمعدل االستخراج فقط ،أي عدد البراميل المستخرجة
ً
معدال يتراوح من  %5و  %12إذا تجاوز االستخراج اليومي  100000برميل( .ضمن جدول مكتوب في
ووضع
ً
االتفاقية)
البند  :1-bوضع إتاوة ثابتة على الغاز الطبيعي بمقدار  %4ولم يذكر لماذا لم تكن متدرجة كمعدل اإلتاوة على
النفط.
المادة  – 24البنود  : 5،3،4،2توضح هذه البنود كيفية تقسيم األرباح بين الدولة والشركة صاحبة االمتياز .وهنا
توجد عدة إشكاالت جوهرية تحتاج إلى توضيح ،وهي على الشكل التالي:
 توجد عدة إبهامات في الجدول المذكور في البند  2وعدم إنسجام بالمعادلة المطروحة ،فعلى سبيلالمثال ماذا تعني  A%و B%؟ وكيف يتم حسابهما؟ وما هي المعايير؟ ومن ثم أشار الجدول إلى القيم
متغيرا
التي يأخذها المعامل  Rوالتي تتراوح بين يساوي أو أقل من واحد أو أكثر من واحد وبعدها يطرح
ً
آخر وهو RB

110

فما تعريف هذا المتغير؟ من ثم نأتي للمعادلة:

})SP = A+{(B-A)*(R-1)/(RB -1
هنا يطرح سؤال :إذا كان مقدار  RBيساوي واحد ًا فهل هذا يعني أ ن مقدار ما تأخذه الدولة من عوائد يساوي ما
أيضا أن المعادلة لم تلحظ ضريبة الدخل في حساب العائد المترتب للدولة.
النهاية؟؟؟ .ومن الالفت ً
-

أما في البند 3و 4ف يوجد خلط ما بين الدخل النفطي واألرباح النفطية ما يفتر

أن يكون ضمن النظام المالي

لالتفاق ية الدخل النفطي الذي تستقطع منه اإلتاوة والتكاليف ليصبح بعده الربح النفطي الذي تفر

الدولة

عليه ضريبة الدخل .وكذلك تجب مراجعة كيفية حساب  R-Factorحيث أعتقد بناء على ما تقدم بوجود خطأ في
حسابها.
-

نموذجا لكيفية حساب الدخل الضريبي للدولة واألرباح النفطية للشركة صاحبة االمتياز حيث
يبين الجدول التالي
ً
يوضح آلية توزيع األرباح بحسب نظام اإلتاوة – الضريبة

110

-

111

:

- Royalty

109

المع ادلة والجدول مذكوران ف ي ال صفحة  49من االتف اقية .

- David Johnston: How to evaluate fiscal terms, Chapter 2 p. 10
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111

Royalty/Tax System Flow Diagram
One Barrel of Oil (Full Cycle)
10% Royalty
No Cost Recovery Limit
60% Tax (1st Layer)
30% Tax (2nd Layer)

Oil Price $20/BBL
Costs $5.65/BBL

Company Share

Cumulative Gross Revenues
Government Share
$20.00
Royalty 10%

$5.65



Assumed Costs

 $2.00

$18.00
Deductions
$12.35 Taxable Income
Special Oil Tax 60%
 $7.41

$4.94 
($1.48) 

Income Tax 30%

 $1.48

$3.46
$9.11

Division of Gross Revenues

$10.89

$3.46

Division of Cash Flow

$10.89

24%

Take

$3.46/($20.00-5.65)

Lifting Entitlement

90%

($20 - $2)/$20.00

76%

$10.89/($20.00-5.65)

10%

$2.00/$20.00

Resource: David Johnston : How to evaluate fiscal terms , Chapter 2 p. 10
112

:

112

أيضا تشير المعادلة التالية إلى نموذج آخر من احتساب األرباح واإلتاوة
ً و

- Radford Schantz, (US Interior Dept. Walter Stromquist, Swarthmore College): "Comparison of Petroleum Fiscal Systems and

Auctions" Draft Dec 27 2013, P4.
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حيث إن :
القيمة الحالية لألرباح

113

= PV

114

=

115

=

تكاليف اإلنتاج

116

= O

حجم اإلنتاج

117

= Q

سعر النفط
مؤشر التكلفة c=1

P
C

118

=

K

معدل الضريبة

119

=

T

معدل اإلتاوة

120

=

معامل العالوة التي تعطى على البيع

121

=

B

=

i

==t

x

التكاليف اإلضافية

سعر الفائدة أو معدل الخصم
السنة أو الزمن

123

122

R

مد ى تحق ق مع ايير "اإلنت اج األ مثل" :ال شك أن عقود االمتياز هي من العقود التي "تريح" الدولة في تعاملها
مع الشركات صاحبة االمتياز إال أنها ليست األفضل في تحقيق المصلحة الوطنية وتعظيم المنافع االجتماعية ،وعليه
ً
ً
خاصا للظروف االستثنائية السياسية
بحثا
قطعا) ولكن يبقى البحث في لبنان
فإن عقود االمتياز ال تحقق أمثلية باريتو (
ً
واألمنية واالقتصادية وعلى كافة الصعد ما يصلح معه القول إن هذا النوع من العقود هو األصلح في الوقت الراهن،
إال أن ذلك ال يعني عدم اتباع منهجية علمية دقيقة وسليمة لتعظيم المنفعة من إبرام هكذا اتفاقيات .ومن أجل ذلك
نورد بعض المالحظ ات األولي ة في هذا المجال:
-1

تتمحور االتفاقية حول النفط وبقية األنشطة المتعلقة به في حين يشير ويؤكد أغلب الدراسات المستند إليها
ً
حتما إلى تضييع
على وجود الغاز وليس النفط وبالتالي فإن عدم وجود معلومات دقيقة وشفافة سيؤدي
وهدر لهذا المورد.

-2

لم تشر االتفاقية إلى :ماذا نصنع بالغاز المرافق

124

ً
معلقا دون حسم ،حيث رأينا بناء على
للبترول؟ وتركت ذلك

المعايير السابقة أهمية الغاز المرافق وأهمية إعادة ضخه في اآلبار النفطية ألجل االرتقاء بمعدل االستحصال.

- profit present value
- oil price

- cost index; in base case
- operating (variable) cost

- production, principally determined by the resource
- cap cost, excluding bonus
- tax rate

- royalty rate
- bid factor

- discount rate
- year

- Associated Gas
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

وهنا ال يتعلق األمر بكيفية استخدام الغاز بل يتعلق بتكلفة رفع معدل االستحصال األولي والثانوي والثالثي
من جهة ،وما يترتب عليه من تنزيل التكالف من إجمالي اإليرادات من جهة ثانية .فالسؤال الذي يثار هو هل أن
الغاز المرافق جزء من تكلفة الشركة أم هو منفعة للدولة؟ هنا يجب توضيح هذه المسألة.
ال شك أن الجواب عن ذلك يرتبط بعدة عوامل -1 :طبيعة المخزن ومدى تأثير الغاز على زيادة معدل
االستحصال -2 ،سعر الغاز -3 ،حاجة البلد إلى الغاز لالستهالك الداخلي سواء للصناعة أم االستخدام المنزلي،
وغير ذلك من العوامل...
-3

أخشى أن تكون طريقة حساب التدفقات النقدية والمعادلة ،التي وضعت ألجل ذلك والتي على أساسها يتم
تقسيم األرباح البترولية ،منقولة من اتفاقية أخرى دون إدخال أية تعديالت عليها

125

 ،حيث لم توضح االتفاقية

المبنى النظري لكيفية احتساب النسب الموجودة في الجدول .كما يوجد في المعادلة المشار إليها أكثر من
126

مجهول
-4

ً
ً
مستحيال.
صعبا إن لم نقل
وهذا ما يجعل حلها

ال تقتصر محدودية معدالت  R Factorبين صفر وواحد بل تصل إلى  2و 3ويتراوح معدل اإلتاوة بما يتناسب
ومعدالت  Rمن  %15إلى %35

-5

127

إذا كانت ( .R>2نموذج خليج المكسيك).

أغلب الدراسات التي تناولت اإلتاوة ربطت اإلتاوة بمجموعة من العوامل ومنها على سبيل المثال:
128

 -وجود المخزن :في البر

أم في البحر

129
130

 -طبيعة المخزن وعمر المخزن ونوعية النفط المستخرج

 التكنولوجيا المستخدمة في االستخراج واالستحصال. األسعار الحالية والمستقبلية. -إهتالك المخزن

131

.

 عمق المخزن. .R Factor وغير ذلك من العوامل التي تدخل في تحديد اإلتاوة.وبتقديري فإن منطق اإلتاوة يعود إلى منطق إستئجار األر
اإلتاوة ،ومثال ذلك إستغالل األر

أي أن المنهجية الريعية هي التي تحكم معدالت

الزراعية....

حد ي تك اليف استخرا ج النف ط وبين الحف اظ عل ى المخزن
لذلك أقترح أن يكون معدل اإل ت اوة بين ّ
ألجل األجي ال الق ادم ة أ ي عدم إتالف المخزن أو إص ابت ه ب الضرر .وهنا يأتي الحديث عن اإلستغالل
و"اإلنتاج األمثل" ،أما فيما ي تعلق بالنسب الموضوعة فإنها تحتاج إلى دراسة جديدة وخاصة إذا علمنا أن في

125

-

كثير ا اتف ا قية النف ط والغ از التركم انست انية .
تشبه
ً

- Unknown Variables

- Oil Contracts: How to Read and Understand a Petroleum Contract. Ed . version 1.1, p.86 , Website: www.timesup.org.
- Onshore
- offshore

130

 -يمكن التف ري ق هن ا بين النف ط الخ ا م الثقيل والنف ط الخ ا م الخفيف.

- Depreciation
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126
127
128
129

131

عمقا مثل خليج المكسيك ،تأخذ
ً
مناطق مشابهة ولعلها أكثر صعوبة على المستوى الجيولوجي وأكثرها
الدولة
أ-

132

معدالت أكبر من اإلتاوة .ومن هنا يمكن اإلشارة إلى عدة أنواع من معدالت اإلتاوة

معدالت ثابتة

133

:

134

 -معدالت متحركة

135

استخداما وتعتمد على توقع الزيادة في الربحية للمشروع النفطي
وهي اآلن أكثر
ً
التكاليف ،وتغطية التكاليف.

وذلك نتيجة :ارتفاع معدل اإلنتاج ،واإلرتفاع باألسعار ،وانخفا

136

ويعتمد هذا النوع من اإلتاوات معتمد في خليج المكسيك

وهو يحتاج إلى إدارة فعالة وقوية

ويعتمد بشكل مباشر على حساب نسبة اإليرادات إلى النفقات ويزداد بإزدياد معدل اإليرادات واإلرباح.
ب -نقطة تحديد اإلتاوة


137

وهو نظام متطور أكثر من النظامين السابقين ويحتاج إلى خبرة وتجربة في مجال

األنشطة النفطية.
-6

أما فيما يتعلق بجانب التنمية االقتصادية واالجتماعية ،فنجد أن االتفاقية تطرقت له من ضمن المادة  20حيث
أشارت إلى نسبة تصل إلى  % 80من إجمالي اليد العاملة ،ويجب أن تكون من األيدي العاملة اللبنانية .هنا
يثار سؤال كيف حددت هذه النسبة؟ ومن ثم نوعية اليد العاملة والمستوى التوظيفي بمعنى هل هم
جدا الستكمال الدورة االقتصادية لألنشطة
مهندسون ،مديرون ،مياومون...؟ وتوضيح هذه المسألة مهم ً
البترولية ،وتحديد مدى مساهمتها في عمليات التنمية االقتصادية في البلد من خالل تأمين األشتغال
وتدريب وتأهيل اليد العاملة وكذلك في جذب التكنولوجيا المتطورة.

نتيجة وتوصيات :
138

يعطي التحليل المايكرو  -اقتصادي

لالتفاقية فكرة أنه يغلب على تفكير من كتب هذه االتفاقية الطابع الحقوقي

حيث راعى في نصوص االتفاقية كل ما من شأنه (بالظاهر) أن يحفظ حق لبنان في ثروته البترولية ،مع العلم أن هدف
النصوص القانونية هو بلورة األهداف االقتصادية والوطنية ضمن النصوص .وهذا ما هو واضح عند تحليل الفقرات
أن ُأولى أهم تلك النقائص هي فقر المعلومات التي يمكن البناء
التي ترتبط بشكل مباشر بهذه المصالح ،حيث يتبين ّ
عليها لتحديد األهداف والمصالح الوطنية.
وبن اء عل ى م ا تقدم ال يمكن قبول فرضي ة أن اال تف اق ي ة المقترح ة تستطيع ت أمين المص الح الوطني ة بشكل
أوال وقبل بت هذه االتفاقية بشكل نهائي أن تتم ترجمته ا إل ى اللغ ة العربي ة بشكل دقيق ،ومن
أمثل .وعليه نقترح ً
ثم تشكيل لجان دراسية اقتصادية ومالية وهندسية وحقوقية تعكف كل بحسب منظارها ،على دراسة المعطيات
والمعلومات المتوافرة ألجل تحديد المصالح الوطنية في االتفاق ية وخاصة فيما يتعلق بالدراسات الهندسية للمخازن
باعتبارها األساس لتحديد المراحل التالية.
- Government Take

- Oil Contracts: How to Read and Understand a Petroleum Contract. Ed . version 1.1, p.84 , Website: www.timesup.org
- Fixed Percentage Royalty .
- Sliding Scale Royalty .

- Oil Contracts: How to Read and Understand a Petroleum Contract. Ed . version 1.1, p.86 , Website: www.timesup.org
- Royalty Determination Point
- Energy Microeconomics
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