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 مدخل: 

ة من النقاش الداخلي حول في المياه اإلقليمة اللبنانية مساحة كبير استثمارهاالجدل حول الثروة البترولية المزمع  أخذ

لثقيل الذي يرهق كاهل الدولة من عبء الديون اقتصادي الهش وخاصة آلية االستفادة منها للخروج من الواقع اال

التنمية وهذا تشخيص زمة لعملية النهو  وشكلة هو نقص رؤوس األموال الاّل . وكأن محور المقتصاد بشكل عامواال

ة الركود التضخميقطجز والدين بل سيدخل لبنان إلى من" للمشكلة ألنه ليس فقط سيراكم العسيئ"خاطئ بل 
2
أو  

ظاهرة المر  الهولندي
3

الذي يعمل  والمؤسسي، ألن المشكلة في لبنان هي أعمق من ذلك وترتبط بالخلل البنيوي 

ينبغي أن يكون لديك نظام ": األستاذ "دوجالث نورث" يقولقتصاد هو الحائز على جائزة نوبل لالفها  ،قتصادفيه اال

تفاقيات بكلفة منخفضة. فال ة قضائية تتولى تنفيذ العقود واالا وسلطا قانونيً سياسي يضع موضع التنفيذ نظاًم 

إلنتاجية، وهذا ستفادة من تلك ايك إطار العمل المؤسسي الالزم لالر لدا فقط بل يجب أن يتوافيكفي أن تكون منتجً 

كافأ فيه الفرص تفاقيات، وينبغي لكم أن تنجزوا ذلك في مناخ تتيتطلب من الغير )الطرف الثالث( تنفيذ العقود واال

كل ذلك فلم لم نصبح  رفنتقاء عدد ضئيل منهم. وآمل منكم أن تخاطبوا أنفسكم قائلين: إن كّنا نعأمام الجميع دون ا

غي معرفته وثمة جانب آخر ينب ،اواحدً  اجانبً  قتصادي ال تمثل إال، ألن معرفة مصادر النمو االجيد ؟ إنه سؤالكلنا أغنياء

ا هو معرفة قتصادي، وهنا شيئ آخر ال يزال مطلوبً ي ينبغي تشغيلها لتحقيق النمو االأال وهو نوع المؤسسات الت

ة والقوانين والنظام السياسي واالقتصادي ك المؤسسات". إذن القضية ترتبط بالتنظيم واإلداركيفية الحصول على تل

هل هذه األمور والمعطيات والقول يمكن تجا ، حيث القتصادا يعرف بالبيئة التي يعمل فيها االأو مجتماعي للبلد واال

هكذا بيئة ه، بل على العكس ففي ظل سوف يحل أو يحد من مشاكلكهذه ثروة إن إنتاج النفط وحصول لبنان على 

سياسي تتبدل هذه الفرصة )إن وجدت( إلى المني ووعدم اإلستقرار األ دارةالفساد وسوء اإل كهذه يكثر فيها

 .في مكان آخر ال تسعه هذه المقالة فبحثهما، أما كيف ولماذا لدخول مرة أخرى في نفق المديونيةنقيضها وأهمها ا

أو غاز( هو صحيح )رغم أنه إلى حين  نفط)سواء  بتروليةفرضية أن ما كتب عن وجود ثروة  على كل حال سوف نبدأ مع

( وأن الفرضية الثانية  هي أن مؤكدة من النفط أو الغاز الطبيعيحتياطات الالمقالة ال يوجد توثيق رسمي باال كتابة هذه

ثروة في ما يخدم عملية التنمية هذه الإدارة بإمكان الدولة اللبنانية ولديها قدرة ونظام مؤسساتي تشريعي يستطيع 

قتصادية للعقود النفطية المقترحة من الهيئة المشرفة على ا - والتقدم في لبنان، لنذهب بعده باتجاه دراسة تحليلية

القتصادية تفاقية المصالح ا: هل تضمن هذه االالنفط المكلفة إدارة الثروة النفطية في لبنان لنطرح السؤال التالي

 ؟   لوطنية اللبنانية أم الا

كما درجت قتصادية وليس قانونية أو تشريعية ه المذكرة تحليل االتفاقية من وجهة نظر اتتناول هذ ى ما تقدمبناء عل

حصرت المذكرة تحليلها فقط في اإلتفاقية المقترحة وتناولتها بالنقد والتحليل معتمدة العادة في أماكن كثيرة، حيث 

ئة المشرفة ، ألنه لألسف لم تترجم إلى العربية وهذا خلل جوهري نرجو من الهينص اإلنجليزيورد في العلى ما 

نجز جيد ومطلوب ولكن يبقى أن تحقيق األهداف الوطنية والقومية في التعامل مع العالم شك أن ما أ إصالحه. ال

لي بدلوه العلمي في هذا أهميته من كل صاحب علم أن يدتستدعي و، الحساسالخارجي وخاصة في مجال النفط 

 المجال حتى نصل إلى مستوى اإلستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدينا .  

                                                 
2 - Stagflation  
3 - Dutch disease  
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كتشف مع "دارسي" الذي كان أول من ا ام تقريبً 1900وسط إلى العام تاريخ إكتشاف النفط في الشرق األ يرجع

سط جنوب إيران )األهواز ومناطق وبالعموم في مناطق و، النفط في إيران في حقول مسجد سليمان وأغا جيري

 األهمية النسبية لهذا ل بقية دول الخليج الفارسي. بقيتمتدت اإلكتشافات لتشم( وبعدها االصحراء في وسط إيران

داة ضغط سياسية وأمنية على الدول المستوردة والتي في العموم هي الدول الزيت منخفضة إلى أن أصبح يشكل أ

"صدمة النفط"بـقتصاد في علم االوما عرف بأزمة الطاقة أو ما يعرف  1973عد العام ة الصناعية وخاصة بمالمتقد
4
 ،

إلنتاج في الدول الصناعية ا على تكاليف اثر سلبً ، مما أدوالرات 7و5إلى  واحدفي حينها ارتفع سعر البرميل من دوالر 

ستطاعت الدول ا إلى فرصة لصدماتمثل هذه اكيف مع نعكس فيما بعد بسبب قدرة النظام الدولي على التخاصة وا

أن تعو  ما خسرته من جيب الدول الفقيرة المصدرة للبترول ضمن ما عرف بأزمة  من خاللها الغنية المتقدمة الصناعية

المديونية العالمية
5

النظر عن تلك التقلبات في األسعار خالل العقود السابقة فإن المهم هو التدابير  . وبغّض 

تخذتها الدول المستوردة للنفط والتي هي نفسها المستثمرة وصاحبة الشركات النفطية الكبرى ي ااإلستراتيجيات التو

)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. 

وألن العقود النفطية هي المختلفة مجموعة من الكارتالت،  اذن تتحكم في السوق النفطية العالمية وفي مراحلهإ

البد عند بحث المنافع اإلقتصادية أن نقوم بفهم آلية عمل تلقي بظاللها على كافة األبعاد اإلقتصادية ولعقود طويلة 

ترجيحها على المنافع غير لى تعظيم المنافع الوطنية وآليات تلك األسواق من خالل المنطق العلمي المبني ع

الموارد المتاحة )الطبيعية  ما نملكه من ، وذلك من خالل وضع مجموعة من المعايير العلمية المنسجمة معالوطنية

قبل )أهداف التنمية المستفي والبشرية( وكذلك تأخذ باإلعتبار األهداف التنموية المطلوبة في الوقت الحاضر و

 (.  مستدامةال

وتعظيم المنفعة  النفطية مثل للثرواتفي التخصيص األي قتصادعقود النفطية تقوم على المنطق اإلإن فلسفة ال 

، ى الرفاهية المخطط لها في بلد مانعكاس لمستوى التنمية المتوخاة ومستواالعقد النفطي هو ن ، لذا فإوالعائد منها

نمية الت تالنفطي واألهداف التنموية والرفاهية أو بمعنى آخر مستويايمكن الفصل بين مكونات العقد  وعليه ال

 . نالمستدامة لبلد ومجتمع معيّ 

وال ،ى تحقق الغاية منهاية تنموية حتاقتصادأن تتم دراسة العقود النفطية بخلفية  الضروريمن هنا يصبح من 

و راتيجية مهمة سواء للبلد المنتج أسلعة إست مر على الجانب الحقوقي فقط. وإذا أضفنا إلى ذلك أن النفطيقتصر األ

جنبية ضمن نظام ورؤية د سواء مع الشركات المحلية أو األإقرار هذه العقويفر  ي قتصادطق االالمنفإن  المستهلك

ة من هنا كانت هذه المذكرمنها، المصادر والموارد الطبيعية وخاصة القابلة للنضوب  ستغاللاقتصادية متكاملة ال

الموارد الطبيعية النافذة والثاني يتناول  ستغاللية إللمول يبحث الخلفية العمل على فصلين األتتش التي البحثية

الموارد النفطية  ستغاللإية النفط والغاز المقترحة من قبل الهيئة المشرفة على النفط في تفاقإبالنقد مدى كفاءة 

 . نيةوالغازية اللبنا

 

                                                 
4 - Oil shock  

اريخ النقدي للتخلف، رمزي: "زكي -  5 اريخي للتخلف بدول العالم  -الت الث دراسة في أثر النظام النقدي للتخلف على التكون الت ، "عالم المعرفة الث

 . 327 - 303، ص م1987أكتوبر 
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 الموارد الناضبة  ستغاللالفصل األول: الرؤية النظرية إل

 مقدمة: 

يمكن تقسيم الموارد الطبيعية إلى قسمين: موارد طبيعية متجددة
6
 كالماء والهواء والغابات والثروة السمكية وما 

 ستهالكمنها بشرط أن ال يتجاوز معدل اإل ستهالكمتلك خاصية تجديد مخزونها بعد االشابه ذلك من الموارد التي ت

معدل التجدد
7
، واألخرى موارد طبيعية غير متجددةخازنها الطبيعيةفي م 

8
يتجدد مخزونها بعد  ، والدوقابلة للنفا 

إذن النفط والغاز هما موردان طبيعيان  .، من قبيل الحديد والذهب وكثير من المعادن منها النفط والغازستهالكهاا

ن نراعي الموازين من هذه الثروة اإللهية يجب أ ستفادةعليه عندما نخطط ونضع البرامج لإل، ود أو النضوبقابالن للنفا

، والتي على رأسها حفظ مصلحة األجيال القادمة في هذه الثروة من الموارد بهذا النوعوالمعايير العلمية المرتبطة 

 موارد. ال هذه استغاللة في يح والمنافع القومية والوطنحتى نستطيع الوصول إلى الحد األقصى من تأمين المصال

 

 ة: دنفتالموارد الناضبة أو المستسعير نظرية   - 

يرتبط سعر
9
المورد الطبيعي الناضب 

10
دأو المستنف 

11
بحجم الموجود 

12
كل مباشر بكمية أي أن السعر يرتبط بش منه 

المورد المحقق
13
قة تحليل تكلفة الفرصة البديلةيف طر، لذا تختلمثبتوال 

14
و هذا المورد أ ستخراجعند تحليل البدائل ال 

وكذلك تختلف طريقة تحليل المنافع والتكاليف ،منه ستفادةاال
15
منهجية  قتصاددم علماء االلذا ق. في هذا المجال 

الموارد  اقتصادالكالسيكي في تحليل األسعار والتكاليف والعوائد ضمن ما يعرف ب قتصادمتفاوتة عن علم اال

 . الطبيعية

التنمية المستدامةبعرف البديلة بما يالفرصة تكلفة بط تحليل كما يرت
16
والحفاظ على البيئة 

17
 ستهالكإلما يحدثه  

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

المجال هو بحث الزمن
18
(PVة )الحالي لقيمةجل المقارنة بين ا، وذلك ألرتبة بالنسبة إلى الزمنوتنزيل العوائد المت 

19
من  

( FV) والقيمة المستقبليةالمورد الطبيعي 
20

ية المتمثلة قتصادتكلفة االارنة العائد ليس فقط بالمقفي مر ، وكذلك األ

 . كذلكجتماعية بالتكلفة اال اوإنما أيًض  نتاجف اإلبتكالي

                                                 
6 - Renewable Resources  
7 - Ratio of Renewable 
8 - Exhaustible Resources  
9 - Price  
10 - Depletion Natural Resources   
11 - Exhaustible Natural Resources  
12 - stock  
13 - Proven Stock  
14 - Opportunity Cost  
15 - Cost-Benefit Analysis  
16  - Sustainable Development   
17 - Environment Economics   
18 - time Depreciation   
19 - Present Value  
20 - Future Value  
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تعتبر نظرية "هوتلينغ"
21
  سعار وكميات اإلنتاج،ى أساسها األدد علمن أهم النظريات التي وضحت المباني التي تتح 

 : تلخيصها على النحو اآلتييمكن و" الموارد الناضبة اقتصادعلم " :وهي تحت عنوان

 : عندما تتوافر الشروط التالية ايعتبر مصدر ما ناضبً 

 . منه ستهالكالمصدر عبر الزمن من خالل اال ديستنف -

 . ال تزيد كمية المورد بمضي الزمن -

 .منه ستهالكالمصدر يساوي معدل اال دنفاستامعدل  -
 

تعبر عن مقدار المستخرج من المصدر خالل   Etو  tالمصدر في نهاية الفترة  الموجود من مقدار ر عنتعبّ   St  حيث إن

" حيث يقاس بالطن أو البرميل، ويجب الفصل بينه وبين مقدار المخزون عبر ستخراجمعدل اال"   Et، ويطلق على tالفترة 

 : يا على الشكل التالأو الناضب رياضيً  دوبناء عليه يمكن تعريف المصدر المستنف .زمنال

 (1) 𝑺𝒕 = 𝑺𝒕−𝟏 − 𝒉(𝐸𝑡  ) 

(2) {
 𝒉(𝐸𝑡  )  ≥  𝟎

𝐸𝑡   >  𝟎
  →  𝒉(𝑅𝑡  )  >  

(3) 𝑬′𝒕 > 𝐸𝑡   →  𝒉(𝑬′𝒕) > 𝒉(𝐸𝑡  ) 

(4) 𝑺𝒕 ≥ 𝟎 

(5) 𝑺𝒕 = 𝑺𝒕−𝟏 − 𝑬𝒕 

(6) ∑ 𝑬𝒕 ≤ 𝑺𝝉
∞
𝒕=𝝉+𝟏 

( مجموع النفطي أو غيره( على أنه اليمكن أن يتجاوز  مجموع المستخرج من المخزن )الغازي أو 6تدل المعادلة )

 . ولي للمخزنالحجم األ

وإذا أخذنا متغير الزمان بالحسبان
22
 : تصبح معادلة االستخراج على النحو التالي 

  𝐸𝑡 = ∫ ∈ (γ)dγ
t+L

t
 

ولي لة بطريقة ثانية تلحظ المخزون األيمكن كتابة المعادو. عن معدل االستخراج (t)∋ عن الفترة الزمنية و  Lث تعبر حي

 : (  على الشكل التالي5) المعادلة للمخزن 

dS/dt= -∈(t) 

لى احب المخزن وهي عبد من تحليل العائد والتكلفة لدى ص هذ المورد ال استغاللتخاذ قرار اولكي نقف على 

 :  الشكل التالي

(7) Rt= PtEt 

 . tفي الفترة الزمنية  ستخراجعبارة عن معدل اال Etعبارة عن السعر و  Pt حيث إن

(8)   Ct(Et, St-1)     (8)  

وفي ظل مع فر  المعلومات الكاملة  tتكلفة االنتاج التي يتحملها صاحب المخزن في الفترة الزمانية  Ct حيث إن

شروط التأكد التام
23
. 

                                                 
21 - Harold Hotelling (1931), the ECONOMICS OF Exhaustible Resources", Journal of Political economy 39(2),April, 137-57. Paul 
Stevens "the economics of Energy" V2, p3.    

الرياضيات بـ تصبح ال -  22   Function Continuesمعادلة متصلة أو ما يعرف ب
23 -  Absolutely certain 
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ر عن حيث يعبّ  r( والتكاليف )ية للتفاوت ما بين العائد )الدخلبالقيمة الحال على ما سبق تصبح دالة الربح مرتبطةناء وب

 (: Tفي الفترة الزمنيةبالنسبة لصاحب المخزن  ستثمارمعدل العائد من اال

(8)    Max Π =  ∑ [Pt Et − Ct(Et, St−1)]e−rt𝑇
𝑡=1  

 مع فر  أن: 

St= St-1 - Et  

ST ≥ 0 

Et ≥ 0 

بالطبع ربط بين عدة متغيرات )يم العائد بالنسبة لصاحب المخزن يعلى كل حال فإن النموذج السابق لدالة الربح وتعظ

ضمن شروط المنافسة الكاملة
24
 (: -التامة -

 السعر.  -

 .درالمخزون األولي من المص -

 .ستخراجتكاليف اال -

 .ستخراجمعدل اال -

 .  عائد عبر الزمنالقيمة الحالية لل -

حتى تتحقق  من هذا المصدر ستفادةا يعني أن على صاحب المخزن أن يلحظ هذه المتغيرات قبل اإلقدام على االم

هذا المورد الطبيعي استغاللمثلية في األ
25
  . 

ستحصال( عن معدل االr) ستثماريختلف معدل العائد على اال: مالحظة
26
نأتي وف ن ساللذي ستخراجومعدل اال 

 امنحدرً  شارة السالبة على الميل الحدي السالب لألرباح أي أن منحنى اإلنتاج يتخذ شكاًل ، وتدل اإللى ذكرهما فيما بعدع

 . لمسألة خارج عن نطاق هذه المقالةشرح هذه ا نعلى أ .اإلى األسفل أو منحنى نزوليً 

 

 :تسخراا تكاليف اال  -

وعات ألصحاب خدمات عوامل اإلنتاجمجموع المدفي التقليدي من قتصادتتشكل التكاليف في المنهج اال 
27

، وبالتالي 

تقتصر على ما يعرف بالتكاليف الصريحة
28

وال تتضمن التكاليف الضمنية 
29
أو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة 

30
أما . 

إن اآلثار  .عين من التكلفة الصريحة والضمنيةتشمل التكاليف كال النوف دللمورد المستنف  ستخراجفي تحليل تكاليف اال

س صحيح إذا ما والعك ،الدولة أن تأخذ بالحسبان تلك اآلثار السلبية تحتم على البيئية التي تخلفها الصناعة النفطية مثاًل 

مما  السمكية والبيئةا يضر بالثروة حر يؤدي إلى تلوث المياه البحرية، مالنفط في الب استخراج، فإن إيجابية اتركت آثارً 

مر على المستوى الصيد وكذلك األعباء صناعة سلبية جانبية تزيد من أ اآثارً  الصيادين يد وتحميليزيد من تكاليف الص

باآلثار الخارجية  ترتبط بصناعة النفط مباشرة وإنما النفط ال استخراجنتيجة تنتج تكاليف أخرى ا إذً  البيئي والحياتي.

                                                 
24 - Perfect Competition  
25 - Optimization of  Natural  Resources Using   
26 - Recovery ratio  
27 - Services Factors  Payment  
28 - Explicit cost   
29 - Implicit Cost  
30 - Opportunity Cost  
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جتماعيةلح عليه بالتكاليف االاصطأو ما وهذه من مصاديق التكاليف الضمنية  والجانبية لها.
31
التي يجب أن تؤخذ  

 . النفط ستخراجبالحسبان عند حساب التكاليف الكلية ال

الدولة تتمكن  حتىفكرة عن األسس العلمية التي يجب أن تراعى  ايات الموارد يعطينقتصادإعلى كل حال فإن علم 

    .الموارد المتاحة ستغاللإتحقيق المنفعة القصوى من من 

 

انيةاتفاقتقويم  :انيلفصل الثا  :ية النفط والغاز اللبن

 : مقدمة

السؤال عما إذا كانت العقود النفطية والغازية المقترحة من قبل الهيئة المشرفة  بعد مقدمة الفصل األول يطرح

نية والمنافع ن تعريف المصالح الوطوأل .نية والمنافع القومية أم العلى قطاع البترول في لبنان تؤمن المصلحة الوط

ي واألمني والثقافي وغيره، نقتصر هنا على البعد قتصادالقومية هو أمر عام ومتشعب ويمتد ليشمل السياسي واال

، يتضمن مجموعة من العناصر النفطية هي عبارة عن نموذج وإطاريات تفاق، فاإلي في تأمين هذه المصالحقتصاداال

 اية ليست نًص تفاق، وبالتالي فإن اإللمورد المذكورروة الطبيعية أو اوالمتغيرات التي تعكس منفعة البلد صاحب الث

 . ة للبلد متبلورة في نصوص قانونيةنعكاس لبرامج التنمية المستداما، وإنما هي بالدرجة األولى وحسب اقانونيً 

نية وبناء عليها في هذه المقالة نريد أن نستعر  أهم المعايير أو الشواخص التي تعبر عن المصالح والمنفعة الوط

  .ية المقترحة للوقوف على ما إذا كانت تصب في الهدف المرجو أم التفاقنقوم بدراسة تحليلية وتقويمية لال

 : المحاور التاليةيتضمن هذا الفصل 

 :  يةاقتصادتعريف المصلحة الوطنية من وجهة نظر  -1

الشروط الالزمة -2
32
ة   والكافي

33
  : 

 :يةتفاقتقويم اال -3

 : النتيجة -4

 

 : يةاقتصادهي المصالح الوطنية في مجال النفط من وجهة نظر  ما –واًل أ

يل ، وذلك من خالل تحلي من الناحية الكليةقتصادفي تحديد المصالح الوطنية في البعد اال قتصاديساعدنا علم اال

والتكاليف االجتماعيةرباح الفوائد واأل
34

إذا كانت األرباح أكبر ، فةيقتصادساسين في الدراسات اال، حيث يمثالن ركنين أ

 ستثمار، وبالتالي لتحديد المصالح الوطنية في وضع سياسات االوالعكس صحيح ستثمارمن التكاليف نقوم بعملية اال

بعنوان  ،ونات التكاليف ومكونات اإليرادات، ومن أولى الخطوات لتحديد ذلكبد من دراسة مك في القطاع النفطي ال

                                                 
31 - Social Costs  
32 - Necessary conditions  
33 - Sufficient Conditions  
34 - Social Cost –Benefit  Analysis  
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شرط الزم
35
، ومن دون ذلك ال يمكن الحديث عن سياسة القطاع النفطي استثمارلية من تحديد األهداف الك ،

 ية نفطية وغازية صحيحة.استثمار

اإلنتاج األمثل"" اعتبارية يمكن اقتصادعلى كل حال فمن وجهة نظر 
36
هو الشرط الالزم 

37
لتحقيق المصالح الوطنية  

 قتصادجتماعية وتحقق التنمية المستدامة لالاالليف التكاإليرادات عن ن اإلنتاج األمثل يضمن أن تزيد اأ اعتبارب

والمجتمع اللبناني، والذي يتضمن التعادل بين العوائد المتوقعة
38
والتكالف المتوقعة بما فيها تكلفة الفرصة  

البديلة
39
 . 

عم على واب هو نالج؟ يات المقترحة تؤمن "اإلنتاج األمثل"تفاقن العقود واال: هل إإذن يصبح السؤال واإلشكالية

 . ن نناقشه في هذه المقالة البسيطةوهذا ما نريد أ، يةتفاققترح هذه االاحسب ما يدعيه من 

 

انيً   :الشروط الالزمة -اث

، فالمصالح الوطنية عبارة عن مسارنقيس المنافع الوطنية بشكل مطلق ال يمكن بحسب المعايير العلمية أن 
40
يبدأ  

بالكليات وينتهي بالجزئيات، وهو دالة
41
، لذا فإن المصلحة ويتحرك هذا المسار بشكل ديناميكي، في المعرفة والعلم 

بد من تحديد  . ولكن على كل حال الين يتطوران ويتغيران بتغير الزمان، اللذتغير بتغير مستوى المعرفة والعلمالوطنية ت

مجموعة من المعايير
42
قل وضع يمكن على األ ، حيثأو حساب  المنافع الوطنية التي تمكننا من تشخيص وقياس 

 :لمصالح الوطنية على الشكل التاليمجموعة من المعايير ألجل تأمين ا

ية النهائية"ستحصالية والمعرفة التقنية بالقدرة "االطالع الشامل على المكامن والمخازن النفطية والغازاال - أ
43
 

مفهوم " وستحصالمفهوم "اال نية بحيث يوجد فرق بينالتي تتعلق بخصوصيات وطبيعة المخازن النفطية اللبنا

"ستخراج"اال
44
 . 

طالع الدقيق على طبيعة العقود النفطية والغازية من الناحية النظرية وتقويم أدائها في البلدان المختلفة اال - ب

 يات.تفاقمن اال هذا النوعالتي اتبعت 

ية ستخراجة االطالع الكافي على األسواق المالية الدولية وخاصة في المجاالت المتعلقة باألنشطاال - ت

ستكشافيةواال
45
أسواق رأس المال المتعلقة في تطوير العمليات وأيضاً  

46
: التحويل والتسويق والتصفية وكل 

. إضافة إلى وجود خبرة في مجال إدارة المخاطر وخاصة في مواجهة التحوالت في سوق يتعلق بالنقل والبيع ما

 . العالميالنفط والغاز 

                                                 
35 - Necessary condition  
36 - Production Dynamic Optimization 
37 - Necessary Condition  
38  - Predicted Profit 
39  - Opportunity Cost  
40 - Process  
41  - Function  

 ، طهران.34مجلة "المجلس والدراسات" العدد  نتفاع من مصادر النفط والغاز"،المصالح القومية وسياسات اال: "د. درخشان، مسعود - 42
43 - Ultimate Recovery ( r)   
44 - Extraction (R) 
45 - Upstream Operations  
46 - Downstream Operations  
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 ، حتى يتمكن منالعالمية والمحلية وأسواق المال ية والحقوقيةقتصادمسائل االوجود فريق عمل مطلع على ال - ث

 .ات للبلدمتيازالمفاوضات وكسب أكبر قدر ممكن من المصالح واال تحقيق أفضل النتائج في

، حتى مخازن النفطية من ضمن فريق العملوجود المهندسين والتقنيين أصحاب الخبرة في مجال دراسة ال  - ج

األمثل" ستخراجيضمنوا "اال
47
 .المخازن النفطية والغازية للبلد الذي يحفظ 

 . يةتفاقوجود المراقبين التقنيين والماليين من ذوي الخبرة حتى يتمكنوا من مراقبة حسن سير إجراء اال  - ح

 على اتخاذوقدرة الدولة اللبنانية  مراعاة أصل السيادة الوطنية على المكامن والمخازن النفطية والغازية،  - خ

 . جراءات التي تراها مناسبةإلا

 

الشرط الالزمإذن يشكل تحقق هذه المعايير السبعة مجتمعة 
48
وإن أي تخلف عن أي واحد  لتحقق "اإلنتاج األمثل"، 

ميز التي تت المحلية أو العالمية، وسواء كان المنتج الدولة أو الشركات الخاصة بالمصالح الوطنية امنها سوف يضر حكًم 

 .مصالح والمنافع المحلية والوطنيةالنظر عن ال كارية والسعي وراء تعظيم األرباح الخاصة بغّض حتبالطبيعة اال

 

 : الشروط الكافيةوجد مجموعة من تفي المقابل 

الشرط الكافي
49
يدي الخبراء والعلماء المعنيين في مجال أهو توفير المعلومات الالزمة وإتاحتها بين  األول 

يمنع من النقد والدراسات ووضع السياسات  سلبياً  ، حيث تعتبر قلة المعلومات عاماًل لغازالبرمجة للنفط واالتخطيط و

المثلى
50
  . 

اني هو وضع نموذج الشرط الكافي الث
51
بمعنى تدوين نموذج  الطاقة )النفط والغاز( داخل البلد، ستهالكال 

الطلب والعر  على الطاقة المحلي وتشخيص مقدار العجز أو الفائض
52
.  

الث الشرط "مصادر الطاقة البديلة"هو ما يعرف  الكافي الث
53

، حيث يرتبط ويقع سعر برميل النفط بين حدي تكلفة 

 . على(األفة المصدر البديل )الحد دنى( وتكلملكة العربية السعودية )الحد األإنتاج البرميل الواحد في الم

قتصر على بحث المعيار ، سوف نلالزمة والكافية(ذكر )الشروط اسع لبحث كل المعايير السابقة التي وألن المجال ال

وهو األصل في رسم السياسات النفطية والغازية الفعالة اً الزم اه شرًط اعتباراألول ب
54

، وهذا ما نريد أن نبحثه تحت 

 . ط الكافيةعنوان الدراسات الشاملة للمخازن النفطية والغازية ومن بعده نتناول بالتحليل بعض الشرو

 

 

 

 

                                                 
47 - Production Dynamic Optimization  
48 - Necessary Condition  
49 - sufficient condition  
50 - optimal policies   
51  - Modeling   
52 - Balance of Energy  
53 - Backstop technology  
54 - Effective Petroleum  Policies  
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ة للمخازن النفطية والغازية: الدراسة ازم األولالشرط الال -1  : لشامل

تعتبر الدراسة الهندسية والتقنية للمخازن أولى المراحل األساسية للتخطيط ورسم السياسات الكفوءة والفعالة 

، وبعدها الدراسة يةولى ومن بعدها تأتي الدراسات المالرحلة األفي مجال النفط والغاز حيث تأتي في الم

لح التي بينتها يات كل المعايير والمصاتفاقحيث تضمن أن تشمل اال الحقوقية،الدراسات  اية وأخيرً ادقتصاال

المخازن وكيف يمكن التعامل  . إذن أول خطوة هي في دراسة المخازن النفطية وطبيعة هذهالدراسات السابقة

 . معها

 

  ؟يةاقتصادنات دراسة المخازن من وجهة نظر ما هي مكوّ  -2

"المخازن هو الوقوف على "معدل االستحصال من دراسة إن الهدف
55
، وهذا يختلف عن الممكن من المخزن 

، ر  نتيجة عمليات السحب من المخزن( النفطي أي مقدار وعدد البراميل التي تخرج إلى سطح األR) ستخراجاال

فالمقصود من معامل
56
(r)االستحصال  

57
ا هي نسبة النفط هو قدرة المخزن على إعطاء النفط أو الغاز وم 

( من تحديد rللحصول على النسبة ) . بناء على ذلك ال بدمن هذا المخزن ماهاستخراجيمكن  اللذينوالغاز 

المالمع
58
 : التالية 

حجم النفط المحقق -
59
  

هاستحصالحجم النفط الممكن  -
60
  

حجم الضغط الطبيعي في المخزن -
61
  

طبيعة الصخور التي يتكون منها المخزن -
62
  

 

المقاالت المتخصصة المجالت و علىنحيل القارئ  الصدد تتسع للتفصيل الهندسي في هذا لة الوألن المقا

"ستحصال، فما نريده هنا هو معرفة مقدار "معامل االفي هذا المجال
63
لما له من تأثير على كمية النفط والغاز  

( هو مكون أساسي في r)ي أن معامل االستحصال ، أوارتباط ذلك مباشرة بالتكاليف والعوائد ةالمستخرج

(PV)  تحديد القيمة االحالية
64
(FV) والمستقبلية 

65
)أ( يحتوي  ، ولتوضيح ذلك فلنفر  أن المخزنللنفط والغاز 

على نفط محقق
66
ه من المخزن هو استخراج، يعني أن ما يمكن %20تساوي  rمليار برميل وكان  100بمقدار  

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

                                                 
55 - Recovery Factor 
56 - Recovery Factor or Recovery  coefficient  
57 - Recovery Factor 
58 - Parameters  
59 - proven oil  
60 - Ultimate Recovery  
61 - Natural Pressure  
62 - Layers Rock   
63 - Recovery factor  
64 - Present value( PV)  
65 - Future value ( FV)  
66  - Proven Oil  
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النفط  استخراجوهذه هي أهم تحديات مهندسي النفط أي كيف يمكن  .األخرى يعرف بعمليات االستحصال

 ستحصالمعدل االوفي البر  ستحصاليتفاوت بين معدل اال ستحصال، ويضاف إلى ذلك أن معدل االالمتبقي

وعلى كل حال يمكن تقسيم طرق ستحصال في اليابسة أكبر منه في البحر. يكون االفي البحر وعادة ما 

 : ستحصال الى ثالثة أساسيةاال

الطبيعي ستحصالاإل -
67

 . ًا عن الضغط الطبيعي للمخزن: يكون بشكل طبيعي وناتج

الثانوي ستحصالاإل -
68

نفط لمخزن حتى يضغط على المن ضخ الماء أو الغاز داخل ا ستفادة: ويكون باال

 .  للخروج

الثالثي االستحصال -
69

شابه حتى تحفز النفط على  من المواد الكيمائية أو الجراثيم البيولوجية وما ستفادة: اال

 . الخروج

(IOR) ستحصالن تحسين معدل اإلإوفي المجموع، ف
70
( EOR)  ستحصالأو زيادة معدل اإل 

71
هو دالة 

72
في  

(، الواقع الفعلي L) ضغط ونوع السائل الموجود فيه ،RO)) : طبيعة صخور المخزنمجموعة من العوامل

( pc) سعار الحالية، األ)الغاز او المياه( ، زمان ضخ السائل(π) ، نوع السائل الذي يمكن ضخه داخلهللمخزن

 : للنفط والغاز (pfوالمستقبلية)

r = f( RO ,L,π ,PF , PC  )…………. (9) 

 

، وبالتالي يطرح سؤال آخر هو كيف ستحصالا المعامل أو معدل اإلبناء عليه تقترن المصلحة الوطنية بزيادة هذ

 ؟امل حتى نزيد من منافعنا الوطنيةيمكن زيادة هذا المع

نتاجي"لسلوك اإلق يجب أن نقوم بدراسة "االسؤال الساب نلإلجابة ع
73
 مكامن والمخازن النفطية والغازية.لل 

 في مجال هندسة المخازنالدخول ولو قلياًل من ، لتوضيح الفكرة بأس، وهنا ال
74
خور هي صيتكون المخزن من  :

هذه المسام هي التي تسمح للنفط السائل بالعبور  ناهية الصغر تضم في داخلها النفط.عبارة عن مسام مت

وهنا تلعب طبيعة هذه  .من خاللها الى السطح بمساعدة الضغط الطبيعي الناتج عن وجود الغاز الخاص بالمخزن

ا، حيث يمكن تصنيفها الى نوعينهًم م االصخور دورً 
75

ألف النفط أو مادة : االول هو الصنف الذي ي

 ستحصال. وهذا التصنيف ينفع عندما نريد زيادة معدل االالنوع اآلخر هو الذي يألف المياه، والهايدروكربور

فإن بعض المخازن  ستخراج، أما من جهة سلوك المخزن من حيث اال. هذا من جهةبالطريقة الثانوية أو الثالثية

بشكل سريع ال  ستخراجهذا يعني انها تبدي ردة فعل عكسية اذا ما تم اال .ستخراجنسجم مع البطء في االي

                                                 
67 - Natural Depletion or Primary Recovery  
68 - Secondary Recovery    
69 - Tertiary Recovery  
70 - Improved Oil Recovery  
71 - Enhanced Oil Recovery  
72 - function  
73 - reservoir production behavior  

ة ية )هذه المعلومات الهندس - 74 هذه المقالة منشورة فقط( مأخوذة من مقالة للدكتور محمد سعيدي مدير شركة الحفر في المؤسسة النفطية االيراني

  34العدد  1391في مجلة المجلس واالبحاث عام 

75 - 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 
(footnote )   
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 .ستحصالما يؤدي إلى احتباس النفط وانخفا  معدل االل نفوذ النفط من المسام الصخرية يتناسب مع معد

ن فهم طبيعة المخزن قبل أ هي خالصة القول هناو. ستحصالا لذلك سوف ترتفع تكاليف زيادة معدل االوتبعً 

 .ستحصالتزيد من القدرة على رفع معدل اال ستخراجالبدء بعملية اال

بعض أن بمعنى  ،سلوب وتقنية زيادة هذا المعدل، هي أ"ستحصالالمسألة الثانية التي تؤثر على "معدل اال

 ستحصالالنفط ورفع معدل اال استخراجمن  ع في الوقت الحاليإلى استخدام تقنيات تسرّ قد تعمد الشركات 

الفترة القصيرةمن لها تغطية تكاليفها وتحقيق األرباح في بما يض
76
  المخزن للخرابوهذا ما يعرّ  .

77
في الفترة  

 .وبالتالي يضر بالمصالح الوطنية  الطويلة

المخزون النفطي أو  استخراجفي  ( وهو عبارة عن حجم ومدى "السرعة"Et) ستخراجالمسألة الثالثة هي معدل اإل       

ذا كان عمر إعلى مدى الفترة الزمنية أي طول عمر المخزن ف ستخراج، حيث يرتبط حجم اإلنتاج بحجم االالغازي

 : نتاج على الشكل التالييمكن كتابة دالة اإل tالمخزن 

Q =∑Et  ….(10)   ∑Et ≤ St , S= Remaining Reserves  ,t = 0, 1,…..m 

 

 : مكن كتابةي ايًض وأ

St = rt*Pt …..(11) , P= Proven Reserves, dS/dr > 0    

St = St-1 – Q  = St-1 – ∑Et   

 ستحصالرتباط الوثيق بين حجم اإلنتاج والعوامل المحددة لمعدل االمن المعادالت الثالث السابقة اال يتبين 

عليه يجب وضع إستراتيجيات وسياسات ترفع و .وإذا كانت المصلحة والمنفعة الوطنية في زيادة االنتاج أم ال

 . مثل"ه وهذا هو معنى "اإلنتاج األوتحافظ علي ستحصالوتزيد من معدل اال

 hotelling" او ما يعرف بنظرية   "p(: 1الشرط الكافي) -3
78
 : 

مصادر بديلة للطاقة  اكتشافالنفط بجانب من جوانبه بتوقع  استخراجيرتبط 
79
يعرف وهذا يجعله يرتبط بما . 

بالحد األعلى
80
والحد األدنى 

81
 .سعار ومقارنتها باألسعار الحاليةا بالتوقعات المستقبلية لأل، وأيًض النفطلسعر  

في نظريته المعروفة   Hotelling  Harroldأول من تناول هذا الموضوع هو و
82
 .اكما ذكرنا سابقً  

 

، وبالتالي إذا كانت لمستقبلية مقارنة بسعر الفائدةا تربط هذه النظرية بين القيمة الحالية ألسعار النفط والقيمة

ن وأ ستخراج، يكون من األحسن أن يمتنع عن االالحالي (iسعار تميل لالرتفاع في المستقبل وأكبر من سعر الفائدة)األ

 :لصافية )بعد خصم تكاليف االنتاج(من ارتفاع األسعار ا ستفادةتحفظ هذه الثروة للمستقبل لال

                                                 
76
ا ال بد من دراسة ما يعرف بعمر المخزن " -   "  وسوف نضع في آخر المقالة  نماذج لذلك. petroleum cyclهن

77
ه الخارج.   -  اتجا انه ب  وهذا راجع لطبيعة ضخ النفط من الصخور وجري

78 - Harol Hotelling (1931), the ECONOMICS OF Exhaustible Resources", Journal of Political economy 39(2), April, 137-57. Paul 
Stevens "the economics of Energy" V2, p3.   
79 - Backstop technology  
80 - price high level  
81 - price  low level  

األ - 82 سعار تعتبر نظرية هوتيلينغ من النظريات الوحيدة المفسرة للعر  النفطي حيث تربط بين كمية النفط المستخرج واألسعار المستقبلية مقارنة ب

 الشهيرة المذكورة سابقًا في الهامش.   الحالية ويرجع في ذلك الى مقالته
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dp/dt ≤  if        (4)….. p= price , t= time  

هو أن تكون األسعار المستقبلية المتوقعة أقل من  ستخراج، يكون الشرط الالزم لالوبناء على المعادلة السابقة 

هوتيلينغ  من المالحظ أن نظريةو. ة الحالي )أو األسعار الحالية(سعر الفائد
83

سة ولى والوحيدة في مجال دراهي األ  

 : همهاظرية على مجموعة من الفرو  أ. على كل حال تقوم هذه الننتاجألسعار واإلالعالقة بين ا

 ستخراجوهذا ينعكس على طبيعة اال. نها ال تميز بين الملكية الخاصة والملكية العامة للمصادر النفطيةإ -1

 . بعمليات تمويل التنمية المستدامةوأهدافه هل هو تحقيق األرباح أم ربط اإلنتاج 

   pإن هذه النظرية تعكس نظرية التسعير وال تعكس ردة فعل المنتجين من حيث التكاليف، وينتج عن هذا أن   -2

 استخراجهي الصافي من األسعار فاذا كان السعر الحالي أكبر من المستقبلي سوف يغري المنتج باإلسراع في 

منفعة في نخفاص الالى ذا ما يؤدي إوه اكما ذكرنا سابقً  ستحصالا على معدالت اإلا ينعكس سلبً النفط م

 .المستقبل من هذا المورد

 . ستحصالعدم إمكانية زيادة معدالت اإل : إن هذا الفر  يفتر  ضمناً فترا  ثبات المخزون النفطيإ  -3

 عن أن هذه النظرية تقوم على مبدأ المعرفة الكاملة ، فضاًل لذكرهايتسع المجال  وهناك مجموعة من الفرو  ال

المعرفة  ان الحفاظ على الثروة القومية النفطية يقتضي حتًم ذن ما نريد توضيحه هنا أإ .المالية وغير ذلك باألسواق

سعار المستقبليةبتقلبات األ
84
دل عليه ت، كما نفطيةالتنبؤ بشكل قاطع بتقلبات األسعار ال صحيح أنه من الصعب جداً  .

همين هما الحد األدنى للبرميل الواحد والذي يقاس عادة بتكلفة ، إال أنه يمكن الحديث هنا عن عاملين مأغلب الدراسات

إنتاج البرميل الواحد في السعودية
85
 : هو تكلفة إنتاج المصادر البديلة ا والحد األعلى اآلخروحدً  والبالغ دوالراً  

 

 

 

 

 

 

ة المستدامة: )(2)الكافيالشرط  -4 ا،  استيراد –لندي والمر  اله، ئيالتلوث البي: التنمي التكنولوجي

أمين فرص العمل  .. ( ت

ة الطاقة (3الشرط الكافي) -5 : موازن
86
 . ر  والطلب على الطاقة داخل البلدأي الع 

رفع وتعليم و، تشغيل اليد العاملةو، استقدام التكنولوجياهناك معايير أخرى ال يسع المجال لتناولها من قبيل  -6

وغير ذلك من  خر تطوير القوى العاملة المحليةو بمعنى آأ، لدى المهندسين والخبراء المحليينوزيادة الخبرات 

إلى مقالة أخرى ونعكف على قراءة كلها ، نرجئها في هذا القطاع ستثمارالمعايير التي ترجع إلى الهدف من اال

                                                 
83 - Hotelling  
84 - Mohan Munasinghe (1980): An integrated Framework for Energy Pricing in development Countries Energy Journal. 1(3) 1-30. 
The Economics of Energy Paul Stevens V2, p.381.  
85 - M.A. Adelman(1986): "Scarcity and World Oil Prices" Review of Economics and statistic, handbook the Economics of Energy 
Paul Stevens, V2, P.307  
86 - Energy Balance  

 الحد األعلى 

 الحد األدنى 

 السعر 

 الزمن 
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المعايير والشروط حتى نستطيع اإلدعاء أنها حققت المصالح  وتوضيح ما إذا راعت تلك ية المقترحةتفاقاال

 .  . وهذا ما سنبحثه في القسم التاليية أم الالوطن

 

الثً  اوةرتباط اإلا: )يةتفاقتقويم اال –اث اإل ت اج األمثل أو معدل االب رتباط الضرائب ا، وستحصالنت

 :عمر المخزن النفطي والغازي(تحليل  – ستخراجعلى األرباح باال

بناء على الكالم السابق فإن التركيبة المثلى
87
والتطوير  كتشافية نفطية في مجال اإلاتفاق( ألي الفضلى)أو  

يجب أن تراعي وأن تتضمن األمور التالية ستخراجواإل
88
 : 

 . تشاف مصادر جديدةإك -

 .و غاز(نوع المصادر )نفط أ -

 .حجم وطبيعة المخازن -

 .ية المحليةقتصادمؤشرات التنمية اال -

  .التكنولوجيا الالزمة -

 . سعارفي األ التغييرات -

 .والسياسية العامةوالبيئية ة يقتصاداألخطار اإل -

بالطبع فإن العمليات واألنشطة البترولية
89
 : ي، وهي على الشكل التالمراحل أساسية تمر بأربع 

 كتشافاال -
90

 

التطوير  -
91

 

اإلنتاج  -
92

 

نصراف اال والتخلية أ -
93

 

 

"عمر المخزن"بـ ع عن العمر الزمني للمشروع أو ما يعرفر هذه المراحل األربتعبّ 
94
دراسة عمر المخزن من  حيث تعتبر ،

توضح األشكال التالية المراحل العمرية  ،النفطية وإنشاء العقود المختلفة األساسيات بل األصل في وضع السياسات

ه إلى أن نقوم بدراسات ستخراجللمخزن وليس بالضرورة أن يكون لكل مخزن نفس المنحنى من العمر حيث نحتاج إل

النمذجة التشبيهية" "
95
  : 

                                                 
87- Efficient Contract Structures (Paretian definition for Efficiency)    
88 - Charles .R. Blitser .Donald .R. Lessard: " Risk-Bearing and the choice of Contract forms for oil Exploration and Development". 
the Economics of Energy handbook,V2, Paul Stevens, p162.  
89 - Petroleum Activities   
90 - Explore 
91 - Development 
92 - Produce 
93 - Abandon  
94 - Petroleum Life Cycle   
95 - Simulation Modeling  
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ن الرسم األوليبي
96
ا مع الرسم الثانيالنموذج العام لتطور حياة المخزن حيث يتشابه تقريبً  

97
من حيث تقسيم الفترات  

 للصفر( وفترة ما بعد ، حيث يمكن تقسيمها بشكل عام إلى فترة ما قبل اإلنتاج )ويكون فيها حجم اإلنتاج معاداًل الزمنية

ومتوسط التكاليف والتدفق  ستحصالن ويستتبع ذلك التفاوت بمعدالت اإلنتاج بين النموذجيتفاوت حجم اإلوي اإلنتاج.

 النقدي. 

                                                 

هذا الرسم مأخوذ من دراسة لمخازن النفط في الحقول االميركية .   -
96
  

ا الدكتور محمد على سعيدي لحقول النفط االيرانية مأخوذهذا الرسم  - .من دراسة قام به
 97  
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وعلى  .اا سابقً إن التأمل في النموذجين السابقين يعطي صورة واضحة عن مدى أهمية المعايير التي تحدثنا عنه

تكون فترة تنزيل؟ ألن فيها ا، لماذفلنأخذ المرحلة األولى من مراحل اإلنتاج )وهي أهم مرحلةسبيل المثال 
98
التكاليف  

إلى نهاية الفترة في  ايبقى ثابتً  ستحصال( حيث نجد بحسب النموذج األول أن معدل اإلمتيازبالنسبة للشركة صاحبة اال

نتاج الثانوي قبل النموذج نتقال إلى مرحلة اإليستدعي االفي النموذج الثاني غير ثابت مما  ستحصالحين أن معدل اإل

للحصول على أرباحها بشكل أسرع  ستخراجكس على أداء الشركة حيث يؤدي بها إلى رفع معدالت اإل، وهذا ينعاألول

لى من فترة السماح الضريي، وهذا ما يضر باإلنتاج األمثل للمخزن ويؤدي إلى ضرر في دورة حياة المخزن ع ستفادةلال

 . االمدى الطويل كما ذكرنا سابقً 

 تاوةالتدفقات النقدية والمالية سواء في حساب التكاليف أو حساب اإلسبق التفاوت في حساب  يضاف إلى ما

من الغاز المرافق ستفادةواألرباح، واألهم من كل ذلك هو ما يرتبط بمسألة اإل
99
منه في  ستفادةللبترول ومعدل اإل 

 .الثانوي ستحصالعمليات اإل

إمكانية  ألنه يتيح رادات أكبر من النموذج األولاإلينجد أن النموذج الثاني يبين أن حجم فأما على مستوى األرباح 

 . الثانوي والثالثي  ستحصاللتطويل العمر المفيد للمخزن إذا ما وضعت سياسات كفؤة  لإل

، ما أردت قوله من عر  لتلك النماذج هو أن دراسة طبيعة المخزن المتبلورة بنموذج حياة المخزن تمكننا على كل حال

، وبالتالي يجب على كل المصلحة الوطنية ضمن بشكل "أكيد"ية وتطويرية تستخراجإة وستكشافيإمن وضع سياسات 

 .    ن تلحظ ذلك في كل موادها وبنودهاية مقترحة أتفاقإ

بد أن  وبالتالي ال .النفط والغاز" استخراجوتطوير و كتشافإية تفاقإيات تحت عنوان "تفاقوبناء على ذلك جاءت اإل

، وأن قة الذكر في كل مرحلة من المراحلمراعاة المصالح الوطنية وأن تتضمن المعايير الساب ية عنتفاقتعبر بنود اإل

. وكما فترات الزمنية لألنشطة البتروليةات وخاصة تحديد المتيازتحقق "أمثلية باريتو" في فر  الشروط وإعطاء اإل

وطنية من خالل "اإلنتاج األمثل" الذي يحفظ ا بتعظيم المنافع اليً اقتصادا فإن المصلحة الوطنية تترجم ذكرنا سابقً 

المقترحة ية تفاقمن هنا ندخل إلى تحليل ونقد لإل .اا محددً ا ماليً المصادر النفطية والغازية من جهة ويحقق للدولة مردودً 

 .من قبل هيئة النفط

 44البنود )جموعة من وتتشكل من م ،"النفط والغاز استخراجستكشاف وإية تفاقإية تحت عنوان "تفاقتندرج هذه اإل

موعة من المؤشرات لحق بها مجموعة من الملحقات التي تحتوي على مجتيسبقها مسرد من التعاريف و (،اندً ب

 . ايًض والتعاريف أ

 

ية ضمن منهجيةتفاقكتبت هذه اإل
100
متيازعقود اإل 

101
، التي بموجبها تتخلى الدولة المضيفة للشركة صاحبة 

متيازاإل
102
كل ما تجده  متياز، وتملك الشركة صاحبة اإل)كما مّر في الفصل السابق( فيها وما عليها ر  بماملكية األ عن 

                                                 
98 - Costs Depreciation  
99 - Associated Gas 
100  - Charles R. Blitzer, Donald R. Lessard  and James ..(1984): "Risk-Bearing and the Choice of Contract Forms for Oil Exploration 
and Development", Energy Journal 5(1) January, pp. 1-28  
101 - Licenses - concession    
102 - Right Holders  
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تاوةن تأخذ الدولة المضيفة ما يعرف باإلأمقابل 
103
إلى ذلك ضرائب على  ويضافر . مقابل التخلي عن ملكية األ 

 : ية ضمن ثالثة محاورتفاقويمكن إجمال ما ورد في هذه اال األرباح.

ى عدم مخالفة ، والتأكيد علات كال الطرفين اتجاه بعضهما بعًض ية من حيث التزاماتفاقانونية لالاألبعاد الق -

وهذا ما أشكل عليه المجلس الدستوري خيرة )وزير الطاقة المرجعية األ وجعل جراء في لبنان،األنظمة المرعية اإل

 .ألجل تحقيق المصلحة الوطنيةوزير ( دون ذكر آلليات اتخاذ القرار من قبل اليةتفاقفي رده حول اال

دون ذكر آلليات  - استخراج، استكشاف، تطوير – ثةالالمهل الزمنية لتقديم التراخيص في المجاالت الث -

 . ستخراجاال

لى مقدار إنواعها( ومن ثم يعر  أجتماعي والنظام المالي والتكاليف )تعريف التكاليف واال – يقتصادالبعد اال -

 ربح البترولي.وكيفية حساب ال تاوةاإل

نتاج"لمية" بعنوان قيد على "جودة اإلكانت تمر عبارة "وفق المعايير البترولية العا ،يةتفاقوعلى مدى اإل ،بالطبع
104
 

جعية واضحة وثابتة، وخاصة حين عتمادها كمرإية أي معايير يمكن تفاق، ولكن لم توضح اإلفي المراحل المختلفة

 . متيازة والشركة صاحبة االختالف وعدم وجود تفاهم بين الدولاإل

 

رغم أهمية الجوانب القانونية فإن ما يعنينا في هذه الدراسة هو المواد المتعلقة بالعمليات واألنشطة النفطية 

 : يةتفاقالمالي في اال –يقتصادالثالثة والمواد المتعلقة بالنظام اال

 ستخراجستكشاف واالأنشطة اال -1 ين:مية األنشطة النفطية إلى قستفاققسمت اال :األنشطة النفطية  -1

بأس بذكر مختصر عن  وهنا ال .(19- 14 -13- 12-11)المواد:  ستخراجأنشطة التطوير واال -2( و10-9-8-7المواد: )

 : هذه المواد

في البند واحد منها، إلى العمليات المرتبطة بالغاز، حيث تعطي الحق  ،: تشير هذه المادة1البند -14دة الما

ووفق معايير  وفق ما تراه مناسباً  - الغاز المرافق - بالتصرف بالغاز المستخرج مع النفط متيازحبة االللشركة صا

ومن ثم تشير إلى إمكانية إعادة ضخ الغاز ،ة الدوليةيالصناعة البترول
105
أي  EORفي اآلبار ضمن تقنية  

 الثانوي إذا ما رأت ضرورة في ذلك.  ستحصالاإل

ناول هذا البند من هذه المادة مرحلة تطوير أنشطة الغاز المرافق: يت3البند  -14المادة 
106
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
ارإوالخطير في ذلك هو ،  من تكاليف  اجزءً منه  ستفادةاإل عتب

 . ستحصالاإل

من الغاز وال آللية التسعير أو حتى  ستفادةلم توضع آلية ال لال 11لى ا 4: من 14كذلك في بقية بنود المادة 

العمليات الالحقة
108
   . 

                                                 
103  - Royalty   
104 - Production Quality   

ا ال بد من التذكير - 105 ه.  هن ا  أن طبيعة المواد المستخدمة في هذه التقنية يجب أن تتناسب مع طبيعة المخزن هل هو يألف النفط أو المي

106 - Associated Gas  
107 - Natural Gas Liquids 
108 - Down-Stream  
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: ية على عنصرين أساسيينتفاق: يقوم النظام المالي في هذه اإليةتفاقالمالي في اإل – االقتصاديالنظام  -2

تاوةاإلول هو األ
109

ية تفاق. في حين تتناول اإل(-26-24-22 :لبترولية )المواد، والثاني هو الضرائب على األرباح ا

 : أتي على ذكر مختصر لهذه الموادنو. 20-17 وادجتماعي في المي اإلقتصادالبعد اإل

 ،ابراميل المستخرجة يوميً فقط، أي عدد ال ستخراجبمعدل اال تاوة: ربط هذا البند اإلa-1، البند اإلتاوة -22المادة 

)ضمن جدول مكتوب في  .برميل 100000اليومي  ستخراج% إذا تجاوز اال12 و %5يتراوح من  ووضع معداًل 

 ية(تفاقاال

على  اإلتاوة% ولم يذكر لماذا لم تكن متدرجة كمعدل 4ثابتة على الغاز الطبيعي بمقدار  إتاوة: وضع b-1البند 

  .النفط

وهنا  .متياز: توضح هذه البنود كيفية تقسيم األرباح بين الدولة والشركة صاحبة اال2،3،4،5البنود  – 24المادة 

 : على الشكل التاليوهي  ،وجد عدة إشكاالت جوهرية تحتاج إلى توضيحت

، فعلى سبيل إنسجام بالمعادلة المطروحةوعدم  2توجد عدة إبهامات في الجدول المذكور في البند  -

ومن ثم أشار الجدول إلى القيم  ؟وما هي المعايير ؟وكيف يتم حسابهما؟ %Bو  %Aالمثال ماذا تعني 

 اتتراوح بين يساوي أو أقل من واحد أو أكثر من واحد وبعدها يطرح متغيرً والتي  Rالتي يأخذها المعامل 

 RBآخر وهو 
110
 ؟  من ثم نأتي للمعادلة: فما تعريف هذا المتغير 

SP = A+{(B-A)*(R-1)/(RB-1)}  

ن مقدار ما تأخذه الدولة من عوائد يساوي ما يعني أ ل هذاهًا فيساوي واحد RBإذا كان مقدار  :هنا يطرح سؤال 

 . ل في حساب العائد المترتب للدولةن المعادلة لم تلحظ ضريبة الدخأ االنهاية؟؟؟. ومن الالفت أيًض 

ة ما يفتر  أن يكون ضمن النظام المالي يوجد خلط ما بين الدخل النفطي واألرباح النفطيف 4و3أما في البند  -

والتكاليف ليصبح بعده الربح النفطي الذي تفر  الدولة  تاوةية الدخل النفطي الذي تستقطع منه اإلتفاقلال

خطأ في  بوجودحيث أعتقد بناء على ما تقدم   R-Factorكيفية حساب  جب مراجعةتوكذلك  .ليه ضريبة الدخلع

 .  حسابها

حيث  متيازرباح النفطية للشركة صاحبة االة حساب الدخل الضريبي للدولة واألا لكيفيالي نموذجً يبين الجدول الت -

الضريبة – تاوةبحسب نظام اإل األرباحيوضح آلية توزيع 
111
 : 

                                                 
109 - Royalty    

  .من االتفاقية 49المعادلة والجدول مذكوران في الصفحة  - 110
111 - David Johnston: How to evaluate fiscal terms, Chapter 2 p. 10   
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Royalty/Tax System Flow Diagram 

One Barrel of Oil (Full Cycle) 

Cumulative Gross Revenues 
$20.00  

      90% 
($20 - $2)/$20.00  

Company Share Government Share 

Royalty 10% 

$18.00 

Income Tax  30%  

 

Deductions 
  

$12.35 

         $5.65     
Assumed Costs 

 

Special Oil Tax  60%                 $4.94    
 

       $7.41       
 

                ($1.48)    
 

       $1.48       
 

$9.11  $10.89  Division of Gross Revenues 

 Division of Cash Flow   $10.89 $3.46 

 Take          24% 
$3.46/($20.00-5.65) 

 76% 
$10.89/($20.00-5.65) 

       $2.00       
 

Lifting Entitlement  10% 
$2.00/$20.00 

 

$3.46       
 

Taxable Income 

10%  Royalty 
No Cost Recovery Limit  
60%  Tax (1st Layer) 
30%  Tax (2nd Layer) 

Oil Price  $20/BBL 
Costs    $5.65/BBL 

 

     

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

تاوةحتساب األرباح واإلاا تشير المعادلة التالية إلى نموذج آخر من أيًض و
112
 : 

 

 

                                                 
112 - 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

PV = رباح القيمة الحالية لأل
113

  

P    = 
114

  سعر النفط  

C    = 
115

c=1  مؤشر التكلفة 

O   = 
116

نتاج تكاليف اإل   

Q   = 
117

نتاج إلحجم ا   

K    =  
118

ضافية التكاليف اإل    

T    =  
119
بة معدل الضري  

R    =  
120

  تاوةمعدل اإل 

B    =  
121

  معامل العالوة التي تعطى على البيع  

i     = 
122

و معدل الخصم سعر الفائدة أ   

x    = t = 
123

و الزمن السنة أ     

 

هي من العقود التي "تريح" الدولة في تعاملها  متيازشك أن عقود اال ال: مثل"األ نتاجمدى تحقق معايير "اإل

، وعليه مصلحة الوطنية وتعظيم المنافع االجتماعيةإال أنها ليست األفضل في تحقيق ال متيازحبة االمع الشركات صا

ستثنائية السياسية للظروف اال خاصاً  ا( ولكن يبقى البحث في لبنان بحثاً ) قطعً  تحقق أمثلية باريتو ال متيازفإن عقود اال

، لعقود هو األصلح في الوقت الراهنمن ا هذا النوعن إلقول ما يصلح معه اية وعلى كافة الصعد قتصادواألمنية واال

ومن أجل ذلك  يات.اتفاقإال أن ذلك ال يعني عدم اتباع منهجية علمية دقيقة وسليمة لتعظيم المنفعة من إبرام هكذا 

 :في هذا المجال المالحظات األوليةنورد بعض 

ؤكد أغلب الدراسات المستند إليها يشير ويفي حين  ية حول النفط وبقية األنشطة المتعلقة بهتفاقتتمحور اال  -1

لى تضييع إحتمًا  يؤديعلى وجود الغاز وليس النفط وبالتالي فإن عدم وجود معلومات دقيقة وشفافة س

 .  وهدر لهذا المورد

: ماذا نصنع بالغاز المرافقىية إلتفاقلم تشر اال -2
124
على حيث رأينا بناء  ،دون حسم وتركت ذلك معلقاً  ؟للبترول 

. ستحصالرتقاء بمعدل االة ضخه في اآلبار النفطية ألجل االالمعايير السابقة أهمية الغاز المرافق وأهمية إعاد

                                                 
113 - profit present value  
114 - oil price 
115 - cost index; in base case  
116 - operating (variable) cost   
117 - production, principally determined by the resource  
118 - cap cost, excluding bonus  
119 - tax rate   
120 - royalty rate  
121 - bid factor   
122 - discount rate  
123 - year  
124 - Associated Gas 
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األولي والثانوي والثالثي  ستحصالستخدام الغاز بل يتعلق بتكلفة رفع معدل االاوهنا ال يتعلق األمر بكيفية 

فالسؤال الذي يثار هو هل أن  ن جهة ثانية.ي اإليرادات موما يترتب عليه من تنزيل التكالف من إجمال ،من جهة

 . ولة؟ هنا يجب توضيح هذه المسألةالغاز المرافق جزء من تكلفة الشركة أم هو منفعة للد

طبيعة المخزن ومدى تأثير الغاز على زيادة معدل  -1: ن ذلك يرتبط بعدة عواملشك أن الجواب ع ال

، الداخلي سواء للصناعة أم االستخدام المنزلي ستهالكالبلد إلى الغاز لال حاجة -3، سعر الغاز -2، ستحصالاال

 ... وغير ذلك من العوامل

سها يتم ، التي وضعت ألجل ذلك والتي على أساحساب التدفقات النقدية والمعادلةأخشى أن تكون طريقة  -3

عليهاية أخرى دون إدخال أية تعديالت اتفاق، منقولة من تقسيم األرباح البترولية
125
ية تفاقحيث لم توضح اال ،

المعادلة المشار إليها أكثر من كما يوجد في  وجودة في الجدول.مال حتساب النسباالمبنى النظري لكيفية 

مجهول
126
 . إن لم نقل مستحياًل  وهذا ما يجعل حلها صعباً  

بما يتناسب  تاوةاإلويتراوح معدل  3و 2بين صفر وواحد بل تصل إلى   R Factorال تقتصر محدودية معدالت   -4

% 35% إلى 15من  Rمعدالت و
127
 . . )نموذج خليج المكسيك(R>2إذا كانت  

 بمجموعة من العوامل ومنها على سبيل المثال: تاوةربطت اإل تاوةغلب الدراسات التي تناولت اإلأ -5

: في البروجود المخزن -
128
أم في البحر 

129
 

طبيعة المخزن وعمر المخزن ونوعية النفط المستخرج -
130

 

 . ستحصالواال ستخراجلتكنولوجيا المستخدمة في االا -

 .األسعار الحالية والمستقبلية -

إهتالك المخزن -
131
. 

 .عمق المخزن -

- R Factor . 

 .تاوةوغير ذلك من العوامل التي تدخل في تحديد اإل -

الت ستئجار األر  أي أن المنهجية الريعية هي التي تحكم معدإيعود إلى منطق  تاوةبتقديري فإن منطق اإلو

 .... ر  الزراعيةاأل ستغاللإ، ومثال ذلك تاوةاإل

اوةلذلك أقترح أن يكون معدل اإل   ى المخزن  استخراجي تكاليف بين حدّ  ت النفط وبين الحفاظ عل

الضرر ه ب ال القادمة أي عدم إتالف المخزن أو إصابت  ستغاللوهنا يأتي الحديث عن اإل .ألجل األجي

تعلق بالنسب الموضوعة فإنها تحتاج إلى دراسة جديدة وخاصة إذا علمنا أن في ما يمثل"، أما فيو"اإلنتاج األ

                                                 
انيةا اتفاتشبه كثيرً  - 125   .قية النفط والغاز التركمانست

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

ا بين النفط الخام الثقيل والنفط الخام الخفيف.يمكن التف - 130  ريق هن

131 - Depreciation   

http://www.timesup.org/
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، تأخذ مثل خليج المكسيك اوأكثرها عمقً  مناطق مشابهة ولعلها أكثر صعوبة على المستوى الجيولوجي

الدولة
132
تاوةومن هنا يمكن اإلشارة إلى عدة أنواع من معدالت اإل. تاوةمعدالت أكبر من اإل 

133
 : 

ثابتةمعدالت  -أ
134
  

معدالت متحركة -
135
ربحية للمشروع النفطي ا وتعتمد على توقع الزيادة في الن أكثر استخداًم وهي اآل 

 .تغطية التكاليفو ،انخفا  التكاليفو ،رتفاع باألسعارواإل ،ارتفاع معدل اإلنتاج: وذلك نتيجة

في خليج المكسيكمعتمد تاوات ويعتمد هذا النوع من اإل
136
فعالة وقوية  وهو يحتاج إلى إدارة 

  . بإزدياد معدل اإليرادات واإلرباحويعتمد بشكل مباشر على حساب نسبة اإليرادات إلى النفقات ويزداد 

تاوةنقطة تحديد اإل -ب
137
وتجربة في مجال  وهو نظام متطور أكثر من النظامين السابقين ويحتاج إلى خبرة 

 .نشطة النفطيةاأل

حيث  20ية تطرقت له من ضمن المادة تفاقنجد أن االف ،ة واالجتماعيةيقتصادأما فيما يتعلق بجانب التنمية اال -6

هنا  .يدي العاملة اللبنانية، ويجب أن تكون من األ% من إجمالي اليد العاملة 80إلى أشارت إلى نسبة تصل 

عنى هل هم ؟ ومن ثم نوعية اليد العاملة والمستوى التوظيفي بمهذه النسبةيثار سؤال كيف حددت 

ية لألنشطة قتصادستكمال الدورة االال ا، مياومون...؟ وتوضيح هذه المسألة مهم جدً مديرون ،مهندسون

شتغال ن خالل تأمين األية في البلد مقتصاد، وتحديد مدى مساهمتها في عمليات التنمية االالبترولية

 وتدريب وتأهيل اليد العاملة وكذلك في جذب التكنولوجيا المتطورة. 

 

 : نتيجة وتوصيات

ياقتصاد - يعطي التحليل المايكرو
138
ية الطابع الحقوقي تفاقية فكرة أنه يغلب على تفكير من كتب هذه االتفاقلال 

مع العلم أن هدف  ،حفظ حق لبنان في ثروته البتروليةية كل ما من شأنه )بالظاهر( أن يتفاقحيث راعى في نصوص اال

وهذا ما هو واضح عند تحليل الفقرات طنية ضمن النصوص. ية والوقتصادالنصوص القانونية هو بلورة األهداف اال

فقر المعلومات التي يمكن البناء  ي، حيث يتبين أّن ُأولى أهم تلك النقائص هي ترتبط بشكل مباشر بهذه المصالحالت

 . لتحديد األهداف والمصالح الوطنيةعليها 

ة أن اال اء على ما تقدم ال يمكن قبول فرضي ة المقترحة تفاقوبن أمين المصالح الوطنية بشكل ي تستطيع ت

ى اللغة العربيةتم  تية بشكل نهائي أن تفاقوقبل بت هذه اال وعليه نقترح أواًل  .أمثل ، ومن بشكل دقيق ترجمتها إل

، على دراسة المعطيات اكل بحسب منظارهتعكف ية ومالية وهندسية وحقوقية اقتصادثم تشكيل لجان دراسية 

ية وخاصة فيما يتعلق بالدراسات الهندسية للمخازن تفاقجل تحديد المصالح الوطنية في االوالمعلومات المتوافرة أل

 .   ا األساس لتحديد المراحل التاليةهاعتبارب

                                                 
132- Government Take   
133 - Oil Contracts: How to Read and Understand a Petroleum Contract. Ed . version 1.1, p.84 ,  Website: www.timesup.org  
134 - Fixed Percentage Royalty .   
135 - Sliding Scale Royalty .  
136 - Oil Contracts: How to Read and Understand a Petroleum Contract. Ed . version 1.1, p.86 ,  Website: www.timesup.org  
137 - Royalty Determination Point  
138 - Energy Microeconomics  

http://www.timesup.org/
http://www.timesup.org/
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