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 إعادة تقييم الخيارات: التصدير أم االستخدام المحلي؟ الجولة األولى للتراخيص النفطية نماذج مالية في

 
 موريس متى

اإلطار التشريعي المحيط بقطاع النفط والغاز في لبنان، وكانت إحدى أهم توصياتها موجهة إلى  2017استعرضت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز )لوغي( عام  
 .ر الطاقة والمياه لمطالبتهما بالكشف عن كل العقود المتعلقة بالنفط والغازالحكومة اللبنانية ووزي

ح لبنان ، نشرت وزارة الطاقة والمياه اتفاق االستكشاف واإلنتاج األول الذي وّقعه لبنان، وهي الخطوة األولى من نوعها في الشرق األوسط، فأصب2018في آذار 
 .حول العالم التي تكشف عن اتفاق من هذا النوع بشكل كاملالدولة السابعة والعشرين )في ذلك الوقت( 

الشرق األوسط بهدف  –ولمتابعة هذا اإلنجاز المهم في خدمة الشفافية، قامت "لوغي" بالتعاون مع مجموعة "كلنا إرادة"وبالتنسيق مع مؤسسة هاينريش بول 
واالنتاج التي تم الكشف عنها، وذلك من أجل تطوير أداة تساعد على تقييم الصفقة  وتطوير نموذج مالي يعتمد على اتفاقات االستكشاف Open Oil العمل مع

يني ونوفاتيك. ويساعد هذا النموذج أيضًا على وضع سيناريو  ات مختلفة يمكن أن التي قام لبنان بتوقيعها مع ائتالف شركات النفط الدولية الثالثة: توتال وا 
من وضع النموذج وقامت بصوغ سرد فني يصور تحلياًل مالًيا إلمكانات هذا  Open Oil ، انتهت2020ات. وفي أيار ترتكز عليها خيارات عدة متعلقة بالسياس

 .القطاع
لى آخر التطورات الناتجة من تفشي جائحة واألثر الذي خلفته هذه الجائحة على مستوى االقتصاد العالمي، ونظًرا الى  COVID-19 استناًدا إلى هذه النتائج وا 

 .، وانهيار أسعار النفط والغاز، تم وضع رؤية شاملة تضم االستنتاجات والخيارات الممكنة4ج االستكشاف المخيبة لآلمال في الرقعة نتائ
 هل وقَّع لبنان صفقة عادلة مع االئتالف لجولة التراخيص األولى؟

. وتقع هذه الحصة في وسط منحنى مقاييس 9و 4٪ في الرقعتين 56 الصفقة عادلة: ُيظهر النموذج أن متوسط حصة الحكومة، غير المخصومة، تقارب نسبة
 .حصص الحكومات التي تواجه الظروف عينها

 :أثر اكتشافات النفط والغاز على االقتصاد اللبناني
على مسار لبنان وعلى تطور قطاع في هذه المرحلة، ما من معطيات مؤكدة حول ما قد يتم اكتشافه، وكثيرة هي العوامل الجيوسياسية واالقتصادية التي ستؤثر 

تريليون  16اإلسرائيلي )النفط والغاز. وباالستناد إلى السيناريو األكثر إيجابية، فإذا اكتشف لبنان وطّور حقل نفط وغاز كبير مشابه في الحجم لحقل ليفياثان 
ذا كان قادًرا على تطوير كامل احتياطاته، فستراوح حصة لبنان من اإلي  8مليارات و 4.5رادات بحسب السيناريو األساس للنموذج ما بين قدم مكعب(، وا 

دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طوال فترة المشروع بالقيمة الحقيقية. في أفضل األحوال، لن تغطي هذه اإليرادات أكثر  6مليارات دوالر مع افتراض 
مليار دوالر، علًما أن مؤسسات  80ا إلى الرقم الذي كشفت عنه وزارة المال للدين العام والبالغ ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي الحالي، وذلك استنادً 4-3من 

٪ من الدين العام المعلن. ولكن بسبب 10-6مليارات دوالر من اإليرادات لن تبلغ أكثر من  8مليارات الى  4.5مالية دولية عدة تعترض عليه حالًيا، أي أن 
 .الهيكلية في سوق الغاز العالمية، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن تطوير احتياطات بهذا الحجم ألهداف تجاريةالتغيرات القصيرة المدى و 
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 4.5)يت في قبرص أما باالستناد إلى سيناريو أقل إيجابية، فإذا اكتشف لبنان وطّور حقل نفط وغاز متوسط الحجم ومجٍد تجارًيا يشابه حجمه حجم حقل أفرود
دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  6مليار دوالر مع افتراض  2.3مليار دوالر و 1.2تريليونات قدم مكعب(، فستراوح حصة لبنان من اإليرادات ما بين 

 .طوال فترة المشروع بالقيمة الحقيقية
ويره بالتعاون مع مجموعة "كلنا إرادة" وبالتنسيق مع مؤسسة هاينريش بول ويشير النموذج المالي الذي حصلت "النهار" على نسخة منه وعملت "لوغي" على تط

أو استراتيجية إنقاذ الشرق األوسط، الى ان قطاع النفط والغاز لن يحل األزمة االقتصادية الحالية في لبنان، وال ينبغي أن ُيستخدم كركيزة أساسية ألي خطة  –
ة لتوسع اقتصادي مستقبلي وأن يساهم في التخفيف من أزمة إمدادات الطاقة من خالل االستخدام المحلي للغاز اقتصادي، ولكن بإمكانه أن يكون ركيزة محتمل

ذا تم استخدامه محليا، فإن تحويل معظم توليد ا لكهرباء من الوقود المستورد المنتج، وبالتالي تقليل االعتماد على السلع الخارجية وتعزيز نمو االقتصاد الكّلي. وا 
أن يحسن المالية لغاز الطبيعي المنتج محليا يمكن أن يحقق مكاسب من حيث الفعالية تقدر بمليارات الدوالرات سنويا في االقتصاد اللبناني، ويمكن أيًضا إلى ا

نهاء اإلعانات الحكومية  .العامة بشكل كبير لفترة طويلة المدى إذا تم استخدامه للدفع بسياسة تحرير الطاقة وا 
وانهيار أسعار النفط والغاز، يجب إعادة النظر في خيارات تصدير الغاز الطبيعي في لبنان  COVID-19 ات االقتصادية العالمية الناتجة منفي ظل التطور 

ة قد تبدي ممانعة وتفقد عالميإلى األسواق الدولية، من هنا الحاجة إلى البحث في الخيارات االستراتيجية المختلفة الستخدام النفط والغاز المنَتج. فشركات النفط ال
 :اهتمامها بالمزايدة إذا توجه لبنان نحو خيار االستخدام الداخلي. وهناك سببان رئيسيان سيؤديان إلى فقدان االهتمام المحتمل هذا

تم تحقيق اكتشافات كبيرة بما فيه  ستكون الفرصة المالية أقل جاذبية للشركات، إال في حال كان بإمكانها ضمان أسعار ترتاح اليها على المدى الطويل. إذا -
 .الكفاية، يمكن لبنان اعتماد استراتيجية مزدوجة تؤدي فيها السوق الوطنية دوًرا أساسًيا، على أن يتم تصدير الفائض إلى الخارج
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الدولة لتواجه الوضع في حال قررت شركة ضمان المدفوعات: إذا كانت شركة كهرباء لبنان، المملوكة للدولة والمفلسة، هي العميل الرئيسي، فماذا ستفعل  -
 كهرباء لبنان عدم الدفع؟

ني كقاعدة عامة، ال يمكن في أي وقت من األوقات ضمان أي سوق تصدير. لكن إذا تغير وضع األسواق العالمية الحالي، فإن تطوير المشروع الوط
تطوير متزايد إضافي لبرنامج تصدير، على أن يحصل ذلك إلى جانب برنامج لالستخدام المحلي عبر استخدام خيار الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى 

 .اإلمداد الوطني
ز الطبيعي المسال أكثر وفي ضوء التطورات االقتصادية الحالية واآلفاق الجيوسياسية القاتمة المتعلقة بالتصدير عبر خط أنابيب إلى أوروبا، قد يكون خيار الغا

لمحلي وخيارات التصدير على حد سواء. وفي ظل الخطط الموجودة حالًيا والتي تم وضعها لتقوم شركة كهرباء لبنان بتطوير مرونة بحيث يدعم االستخدام ا
 .محطة تغويز، قد يكون خيار الغاز الطبيعي المسال خياًرا وطنًيا قاباًل للتطبيق

أكثر عرضة لتقديم عطاءات أقل من تلك التي قدموها في جولة التراخيص الحكومة أمام خيارات صعبة ألن مقدمي العروض في جولة التراخيص الثانية هم 
ضي بخطط إنشاء األولى. وستحتاج شركات النفط الدولية إلى ضمانات أنه سُيدفع لها استناًدا إلى معدالت دولية في األسواق الوطنية، وخصوصا في حال الم

 .محطات تغويز لشبكة الكهرباء
 

 


