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مجتمع وإقتصاد
قطاع َّ
يعول عليه للسنوات المقبلة .من هنا ،وانسجامًا مع سياسة «المركز اللبناني
للطاقة واالبتكار» ( ،)LEICكان ال بد من تسليط الضوء على القضايا المحورية في
ملف الصناعة البترولية في لبنان ،وذلك من خالل ورش عمل علمية ،تقودها
فرق من الباحثين والخبراء والمتخصصين في المجاالت ذات الشأن العلمي ،لوضع
المالحظات واالقتراحات ورسم السيناريوهات التفضيلية ،على أن تستكمل الحقًا
بدراسات علمية معمقة واقتراحات تحسينية .الهدف هو تحليل الوضع القائم

ُ
واقتراح توصيات ترتكز على دراسات ونتائج علمية بحتة ،تسهم في رسم السياسات،
وتسهل اتخاذ القرارات المالئمة ،بما يضمن الشفافية والمنافسة في ظروف
محلية وإقليمية معقدة .هذه الدراسة هي محاولة إللقاء الضوء على بعض
ُّ َ
الثغر والهفوات ،وإزالة الغموض عن بعض النقاط في المراسيم والنظام الضريبي
الستدراكها وتعديلها إذا أمكن قبل فوات األوان ،وخاصة أن النظام الضريبي ال يزال
وفي أيدي اللجان
في أدراج المجلس النيابي ِ

تنازالت على حساب الدولة
استرداد التكاليف:
ّ
المشرع ال يمتلك المعلومات الكافية
ّ
املشرع اللبناني سقف التكاليف
حدد
ُ
َّ
القابلة لالسترداد بنسبة ٪٦٥ (تحدد
النسبة باملزايدة) ،وهى نسبة مرتفعة
ج ـدًا مـقــارنــة بــاملـتــوســط الـعــاملــي الــذي
ي ـ ـ ــراوح ب ــن ٪٤٤ و٪٥٥ ،وم ـتــوســط
التكلفة فــي عـقــود االمـتـيــاز بــن ٪٥٠
وف ــي الـن ـظــام الـتـعــاقــدي يبلغ
وِ ،%٥٢
م ـتــوســط الـتـكــالـيــف ب ــن  %٥٠و٪٥٥
 .تـتـكــون ه ــذه الـتـكــالـيــف م ــن تكاليف
رأسمالية وتكاليف تشغيلية (٪٣٨،٣
هي كلفة لحقل تمار املشابه بطبيعته
جيولوجيا الحقول املكتشفة في لبنان
حسب تقرير نوبل إنرجي لعام ،)٢٠١٦
وال ـبــاقــي هــو اسـ ـت ــردادات مــن خسائر
سـنــوات سابقة واسـتـهــاكــات ،تدريب
وغيرها ...بمعدل سقفه .٪٢٦،٧
الـتـســاؤل األول املـبــرر هنا عــن الـفــارق
ب ـ ــن سـ ـق ــف ال ـت ـك ــال ـي ــف الـ ـ ـ ــذي ح ـ ــدده
امل ـشـ ّـرع ومـتــوســط التكليف املـتـعــارف
ع ـل ـي ــه فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود الـ ـع ــاملـ ـي ــة .مـ ــا هــي
األس ـ ــس ال ـت ــي ُحـ ـ ـ ـ ِّـد َدت ع ـلــى أســاسـهــا
ه ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة؟ أض ـ ــف أن ال ـت ـكــال ـيــف
العامة لبرميل النفط أو وحــدة الغاز
ُ
الطبيعي معلومة فــي املجمل ،وتـقـ َّـدر
ب ـن ـحــو  ٪٣٨أو م ــا ي ــزي ــد بـقـلـيــل (مــع
م ـعــدل خـطــأ ٪٤ ،عـلــى أس ــاس السعر
 $٢،٤٢للغاز و $٤٢للنفط) .هنا يبرز

خسارة الكثير من
خالل الشروط المالية
المفروضة على الدولة

نوع من الغموض حول الفارق الكبير
بني التكاليف التشغيلية والرأسمالية
وسـقــف التكاليف الـقــابـلــة لــاسـتــرداد
(٪٦٥) ،الذي ُي َّ
قدر بنحو ٪٢٦،٧ .أشير
ً
ّ
إلــى أننا نجد هناك دوال قليلة تحدد
سقف التكلفة بــن ٪٦٥ و٪٧٠ ،ولكن
فــي املـقــابــل تحصل على نسبة ال تقل
عن ٪٧٥ من ربح البترول (الفيليبني)،
بينما يحصل لبنان على نسبة ٪٣٥
(حسب محاكاة وزارة املال).
عـلــى الــرغــم مــن أن نـظــام امل ــزاي ــدة مهم
لضمان بعض الشفافية واملنافسة في
اإلجراءات تجاه املستثمرين ،إال أن عدم
تعريف املعايير والقواعد ،أو تعريفها
بشكل عام ،يؤدي إلى إضعاف الكفاءة

ُ
الـتـخـصـصـيــة واإليـ ـ ـ ـ ــرادات املـحـتـمـلــة.
ف ـ ــي ن ـ ـظـ ــام امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدات ،وق ـ ـبـ ــل الـ ـب ــدء
ف ــي اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ي ـج ــب وضـ ــع ق ــواع ــد
ومـعــايـيــر واض ـح ــة وم ـح ــددة لضمان
الشفافية ولتشجيع املنافسة من خالل
عـمـلـيــة ع ــادل ــة ،ت ـك ــون ذات تـفـسـيــرات
يشوبها الغموض والغنب،
موحدة ال
ُ َ
وال تـتـضـمــن ث ــغـ ـرًا تـتـيــح للمستثمر
ال ــدخ ــول م ــن ب ـعــض ن ــواف ــذ ال ـقــوانــن،
والحماية من الفساد.
يكتسب ن ـظــام امل ــزاي ــدة أهـمـيــة جــديــة،
خاصة في املناطق غير املستكشفة أو
الحدودية ،حيث تكون املعلومات نادرة،
وق ــد ال ت ـكــون الـحـكــومــة واث ـقــة بــدرجــة
معقولة من دقة تقديرها للقيم املكتشفة.
يبرز هذا النظام كقيمة إضافية خاصة
بعد الحصول على املعلومات الالزمة
عن املورد التجاري .ولكن في ظل غياب
امل ـع ـلــومــات الـتـقـنـيــة ع ــن امل ـ ــورد ،يمكن
ً
عدم اليقني الجيولوجي مثال ُأن يشكل
حاجزًا أمام العروض الكبيرة املحتملة
لالستثمار .وغياب القواعد الواضحة
والشفافة فــي إج ــراءات املــزايــدة ،وتــرك
املعايير مفتوحة ،من شأنه خلق نوع
من االلتباس والغموض له عواقب على
موارد الدولة .كان ال بد للدولة اللبنانية
إخـ ـ ـض ـ ــاع ك ـت ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة خ ـ ــال دورة

ً
وبناء عليها ،تضع
التراخيص األولى،
ال ــدول ــة ال ـت ـصــور امل ـنــاســب م ــن قــواعــد
ومعايير مغلقة مع سيناريوهات بما
يخدم مصالحها العامة.
ً
وبناء على ما تقدم ،ومن خالل
هكذا،
َّ
قــراء ت ـنــا املـعــمـقــة ل ـن ـمــوذج اس ـت ــرداد
التكاليف عند سقف ٪٦٥ ،يظهر أن
القواعد واإلجراءات املقترحة يشوبها
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـمــوم ـيــات ف ــي تـقــديــر
النسب البعيدة عن األســس العلمية
املثبتة للشفافية وقــواعــد املنافسة.
يـبــدو أن امل ـشـ ّـرع يفتقر إلــى األدوات
الـ ـخ ــاص ــة ل ـت ـق ـي ـيــم ح ـ ـ ــدود ال ـك ـف ــاءة
للمعايير املقترحة (efficiency limit

دانيال ملحم **

 .)of parametersأضــف أن امل ـشـ ّـرع ال
يمتلك املعلومات الكافية والدقيقة
ع ــن ال ـت ـكــال ـيــف واألربـ ـ ـ ــاح امل ـتــوق ـعــة.
ل ــذل ــك ،إن ال ـخ ـبــرة املـ ـح ــدودة لـلــدولــة
ف ــي م ـج ــال ال ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ،وضـعــف
الكفاءة اإلدارية والرقابية ،واإلهمال
في تقييم القواعد واإلجراءات ،تؤدي
بــامل ـس ـت ـث ـمــر إلـ ــى إخـ ـف ــاء امل ـع ـلــومــات
ال ـخــاصــة ب ــه ع ــن ال ـج ـهــات املختصة
امل ـســؤولــة ف ــي ق ـطــاع الـنـفــط وال ـغ ــاز،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــؤدي ب ــال ـن ـه ــاي ــة إل ــى
خ ـس ــارة الـكـثـيــر م ــن خ ــال ال ـش ــروط
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة
(.)financial expenditure terms

لماذا اإلعفاء من ضريبة األمالك المبنية؟
نص مشروع القانون الضريبي على إعفاء اإلنشاءات والتركيبات واملركبات املستخدمة للقيام
باألنشطة البترولية من ضريبة األمالك املبنية ،على أن تبقى ملكًا للدولة عند انتهاء األشغال
وبعد استرداد كلفتها.
التكاليف كافة مستردة على شكل استهالكات ،فلماذا اإلعفاء من الضريبة؟ هذا
نتساءل بما أن
ً
باإلضافة إلى أن عادة ما تحتوي بعض التركيبات واملنشآت على مواد ملوثة بيئيًا ،والتخلص
ّ
تسترد الدولة هذه املنشآت ،فتتكلف أثمانًا للتخلص من
من هذه املواد يكلف ثمنًا باهظًا .فلماذا
امللوثات ،مع أنها تدفع مسبقًا كلفة اهتالك املنشآت والتجهيزات .لذلك يجب إضافة فقرة تلزم
الشركات بالتخلص من هذه املواد وتسليم املنشآت خالية من هذه املواد ،حتى لو اضطر األمر
إلى زيادة االستهالكات ،ألن الخطر البيئي كبير ،والدولة ال تملك الخبرة الكافية في التعاطي مع
ملف كهذا ،فيدفع املواطن ثمن هذه التلوثات ،وترتفع تكاليف الصحة والطبابة.

اإلتاوة :لبنان في أسفل المتوسط العالمي
تـسـتـحــق اإلت ـ ـ ــاوة ،وف ــق امل ـ ــادة  ٢٢من
 ٪ع ـلــى ال ـغــاز
 ،EPAب ـم ـعــدل ث ــاب ــت  ٤
الطبيعي ،ومـعــدل متغير على النفط
ُ
ي ـ ــراوح ب ــن ٪٥ و٪١٢ ت ـحـ َـســب على
ش ــرائ ــح اإلن ـت ــاج ال ـي ــوم ــي .إن النسبة
امل ـح ــددة ه ــي ثــابـتــة زمـنـيــا وم ـتــوازيــة
ع ـلــى ال ـك ـتــل ال ـع ـش ــرة .ع ـنــد اح ـت ـسـ ّـاب
املتوسط املطلق ،نجد أن لبنان يترنح
في أسفل املتوسط العاملي الذي يراوح
بني ٪٨ و٪١٢ .هذه النسبة ٪٨،٥ أقل
بكثير من نسبة اإلتــاوة املحسوبة في
إسرائيل ٪١٢،٥ ،مع أن هناك خصائص
جيولوجية وإنتاجية متشابهة لكلتا
ال ــدول ـت ــن .عـلـمــا أن نـسـبــة ٪٨،٥ هي
ن ـس ـبــة مـتـفــائـلــة ف ــي امل ـت ــوس ــط ال ـع ــام،
ّ
ألن كمية اإلنـتــاج ـ ـ كما نعلم ـ ـ تعتمد
على نسبة االستخراج (أوthe rate of
 ،)declineوه ــي ال ت ــزال مـجـهــولــة إلــى
ً
اآلن ،معتمدة بدورها على خصائص
ال ـك ـم ـيــة ،نــوع ـيــة ال ـن ـف ــط ،حــاج ـتــه إلــى
ضخ الغاز أو سائل آخــر الستخراجه
والتكاليف .إن نسبة االستخراج غالبًا
ما تكون مرتفعة في السنوات األولــى
وتنخفض مع الوقت ،األمر الذي يؤدي
إلــى انخفاض اإلنتاج وإالت ــاوة .لذلك،
إن معدل ٪٨،٥ كمتوسط عام هو رقم
فــوق التقييم ( ،)over evaluatedومن
امل ـتــوقــع أن ي ـكــون ف ــي م ـعــدل ب ــن ٪٧
و٪٧،٥ في أحسن تقدير.
ّ
املشرع اللبناني إتاوة منخفضة
حدد
نسبيًا ،معتمدًا في تقييمه على عوامل
الجيولوجيا (التعقيدات الجيولوجية

وتـ ـك ــالـ ـي ــف االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــراج) وشـ ــرائـ ــح
اإلن ـت ــاج ،ونـسـبــة االس ـت ـخ ــراج ،بـهــدف
جـ ــذب امل ـس ـت ـث ـمــريــن ّم ــن ط ــري ــق ط ــرح
فــرص استثمارية جــذابــة .ولكن مــا لم
نعلمه إل ــى االن :مــا هــو املـعـيــار الــذي
اعتمد لتحديد وحدة األساس (initial
 )valueاملحتسبة عند ٪٥ على النفط،
وعند ٪٤ على الغاز الطبيعي؟
فــي امل ـبــدأ ،إن نسبة اإلتـ ــاوة غــالـبــا ما
تكون مصاحبة لتقسيم الكتل ،ألنها
تـ ـتـ ـح ــدد وفـ ـ ــق خـ ـص ــائ ــص وم ـع ــاي ـي ــر
خ ــاص ــة ب ـك ــل بـ ـل ــوك .نـ ــرى أن امل ـش ـ ّـرع
اللبناني قـ ّـســم الـكـتــل ،مــراعـيــا الخطر
ال ـج ـيــولــوجــي ،م ــن طــريــق ع ــرض كتل
كبيرة تعويضًا للمستثمرين ،ودائمًا
مــع إت ــاوة ثــابـتــة .وك ــأن امل ـشـ ّـرع اعتبر
ـن مـنـفـصــان وتقسيمهما
أن الـعــامـلـ ُ
يـجـعـلـهـمــا ف ـ ـ ـ ــرادى .ف ـك ــان ي ـجــب عـلّــى
امل ـ ـشـ ـ ّـرع اسـ ـتـ ـخ ــدام اإلت ـ ـ ـ ــاوة ك ـم ـحــفــز

لماذا يدفع المستثمر
إتاوة ثابتة على
كتلتين ال تملكان
الخصائص نفسها؟

ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وخ ـ ــاص ـ ــة عـ ـل ــى ال ـك ـتــل
الحدودية ذات املخاطر الجيوسياسية
املرتفعة .فلماذا يدفع املستثمر إتاوة
ً
ث ــاب ـت ــة ع ـل ــى ك ـت ـل ـت ــن ٢ ،و ٨مـ ـث ــا ،ال
تـ ـمـ ـلـ ـك ــان الـ ـخـ ـص ــائ ــص نـ ـفـ ـسـ ـه ــا؟ إن
الـتــوزيــع الـحــالــي للكتل ال يــراعــي هذا
املبدأ املهم ،األمر الذي أدى إلى توزيع
غ ـي ــر ع ـ ـ ــادل ملـ ـع ــدل ال ــرب ــح/املـ ـخ ــاط ــر،
والــذي سينعكس سلبًا على املنافسة
واالستثمار.
فــي ال ــواق ــع ،إن امل ـش ـ ّـرع أه ـمــل معايير
م ـه ـمــة ع ـن ــد ت ـح ــدي ــده اإلت ـ ـ ـ ــاوة ،مـنـهــا
مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــامل ـ ـخـ ــاطـ ــر ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة
لالستثمار ،باإلضافة إلى عوامل كان
ُ
ي ـجــب أن ت ــؤخ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،مثل
الكمية املـتــوقـعــة ،الـفــرصــة أو الـفــرص
االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي ك ــل ب ـل ــوك ،املـخــاطــر
الـبـيـئـيــة ،مـحـيــط املــوقــع االسـتـثـمــاري
وص ـعــوبــاتــه ال ـج ـغــراف ـيــة ،الـنـقــص في
ال ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة،
م ـس ـتــوى امل ـنــاف ـســة ،م ــدة ال ـتــرخ ـيــص،
 relinquishment provisionوالـخـطــر
الجيوسياسي ...ومن ثم تحديد إتاوة
متغيرة تتأقلم مع خصائص كل كتلة
على حــدة .هــذه العوامل هــي الضمان
لعدالة التوزيع وتحديد أفضل عالقة
ٍّ
ربــح/خ ـطــر ل ـكــل مــن ال ـطــرفــن :الــدولــة
ً
وال ـق ـطــاع ال ـخــاص ،فـضــا عــن احـتــرام
مـبــدأ الشفافية الـقــائــم عـلــى الــوضــوح
في احتساب املعايير والقيم (اإلتــاوة)
خ ـش ـي ــة م ـ ــن ال ـ ـغـ ــن الـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ي ـل ـحــق
باملستثمر .إن الشعور بالغنب يــؤدي

م ــع ال ــوق ــت إل ــى ات ـبــاعــه أســال ـيــب غير
قــانــون ـيــة ب ـه ــدف ال ـت ـعــويــض وزي ـ ــادة
الــرب ـح ـيــة ،فـيــؤثــر بـطـبـيـعــة ال ـح ــال في
عوائد الدولة ،نظرًا إلى غياب الرقابة
والتدقيق.
ب ــاالع ـت ـم ــاد ع ـلــى امل ـعــاي ـيــر امل ـق ـتــرحــة،
ـاب املـعـلــومــات عن
ودائ ـم ــا فــي ظــل غ ـيـ ُ
ال ـك ـم ـي ــة امل ـح ـت ـم ـل ــة ،ق ـ ِّـس ـ َـم ــت املـنـطـقــة
االقتصادية إلى أربعة أقسام مختلفة
ال ـخ ـصــائــص واإلتـ ـ ـ ــاوات  Aو Bو Cو
 .Dالهدف هو ضمان التوزيع العادل
لـ ــإتـ ــاوة ومل ـ ـعـ ــدالت الـ ــربـ ــح /ال ـخ ـطــر،
وتـحـقـيـقــا مل ـب ــدأ الـشـفــافـيــة م ــن طــريــق
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي .إن

الدراسة اعتمدت على نسبة استخراج
 ٪وم ـعــدل ٤٠٠
يــومــي للنفط مـعــدل  3
 MCFل ـل ـغــاز ال ـط ـب ـي ـعــي .إن تصنيف
الكتل ضمن أربعة أقسام يراعي مبدأ
ت ــوزي ــع ال ـخ ـط ــر م ــن األق ـ ــل ( Aإت ـ ــاوة
عــالـيــة) إل ــى األك ـثـ ِّـر َ خ ـطــورة ( Dإت ــاوة
م ـن ـخ ـف ـض ــة)ُ .ص ــن ــف ــت املـ ـخ ــاط ــر عـلــى
م ـس ـت ــوى مـ ـت ــزن يـ ـ ــراوح م ــن  ١إل ـ ــى ٥
( ،)Equiponderateمع األخذ باالعتبار
العوامل اآلتـيــة :الجيولوجيا ،الخطر
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي ،الـ ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة
والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ،ال ـك ـم ـي ــة وفـ ــرص
االستثمار (Study of blocks is under
.)investigation

يبقى الخطر
األسوأ هو
أن تستخدم
الدولة
أموال هذا
الصندوق
لتغطية
خدمة الدين
(أ ف ب)

