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توصيـــــات من أجـــــل تعزيز الشفافية
فــي قوانين البترول في لبنــــــــان

يشــّكل الحد من مخاطر الفســاد وتعزيز الشفافية 
وآليات المســاءلة في قطاع النفط والغاز في لبنان 

خطوتين أساســيتين لمســتقبل البالد. من هذا المنطلق، 
قامــت المبادرة اللبنانيــة للنفط والغاز )LOGI( بتعيين 

شــركات محاماة دولية ومحلية متخصصة في قانون 
البتــرول من أجل مراجعــة قوانين البترول في لبنان. وقد 

تمكنت هذه الشــركات من اكتشاف بعض مكامن 
الخطر المحتَملة التي تنذر بالفســاد وغياب الشــفافية، 

وهــي مفّصلة فــي التقرير المرفق والمؤلف من 84 
صفحة. وقد تمت مناقشــة هذه النتائج خالل ورشــة 

عمل ُعِقدت في الخامس عشــر من أيلول\سبتمبر 
مــع ممثلين عــن هيئة إدارة قطاع البترول، ونواب في 
البرلمــان اللبناني، إلــى جانب خبراء في مجال البترول، 

المدني.  والمجتمع 
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 )LOGI( تجــدون أدنــاه قائمة بالتوصيات الرئيســية التي تســعى المبادرة الوطنيــة للنفط والغاز
إلــى تســليط الضــوء عليها، بناًء على التقرير والمناقشــات التي جرت خالل ورشــة العمل. وتجدر 

اإلشــارة إلــى أن الغايــة من هذه التوصيــات ال تقضي بتأخير دورة التراخيــص األولى في المياه 
البحريــة، بل باإلضــاءة على المخاوف الموجودة وإيجــاد الحلول المناســبة لمعالجتها. 

االنطبــاع العــام: إن اإلطــار القانوني اللبناني المطّبق على األنشــطة البترولية يتماشــى، . 1
بمعظمــه، مــع الممارســات الدولية الجيدة. لكن، فــي ظل الحوكمة الضعيفــة التي يعاني 

منهــا لبنــان، ســوف يصعب القيام بالرصد والتطبيق الســليَمين. وفي هــذا الصدد، تجدون أدناه 
المجــاالت التي ينبغي تحســينها. 

د . 2 مخاطر الفســاد في التعاقد من الباطن وشــروط المحتوى المحلي: ســوف ُتحدَّ
أنشــطة المزايــدة مــن الباطن ويتم إيالء األولوية للمواطنين اللبنانيين في شــراء الســلع، 

وتأميــن الخدمــات، والتوظيــف من خالل “عقود رئيســية” خاضعة للمزايــدة العامة؛ إال أن تعريف 
“العقــود الرئيســية” يبقى مبهًما.

توصــي المبــادرة اللبنانيــة للنفط والغاز )LOGI( بالتوســع في تفاصيل عملية الشــراء وعملية 
المحتــوى المحلــي بموجب القانون، وبإنشــاء آلية رصد لإلشــراف على التطبيق الســليم لهذا 

الجديد. القانون 

توضيــح اللغــط حول التأهيل المســبق لمجموعات الشــركات: معالجة التضارب . 3
بين المادتين 7.4 و3.3 من مرســوم تأهيل الشــركات مســبًقا لالشــتراك في دورات تراخيص 

لألنشــطة البترولية.

 يضم مرســوم تأهيل الشــركات مســبًقا لالشتراك في دورات تراخيص لألنشــطة البترولية 	 
مادتيــن متناقضتيــن وهما المادة 3.3 والمادة 7.4:

 تنص المادة 7.4 على عدم نيل الشــركة الطالبة التأهيل المســبق صفة الشــركة أ. 
المؤهلــة مســبًقا لالشــتراك في دورة التراخيص في حال لم تتــالءم مؤهالتها مع 

المعاييــر المحددة في هذا المرســوم.

أمــا المــادة 3.3، فتضع نظاًما تســتطيع بموجبه مجموعات الشــركات الحصول على ب. 
التأهيــل المســبق كمجموعــة، في حال تمكنت شــركة واحدة على األقل من اإلثبــات أنها تملك 

شــروط التأهيل المحددة بموجب هذا المرســوم.

 ينص البند 12 من دفتر الشــروط أنه في حال كانت الشــركات المؤهلة مســبًقا مجموعة 	. 
وفًقا للمادة 3.3 من مرســوم تأهيل الشــركات مســبًقا لالشــتراك في دورات التراخيص 
لألنشــطة البترولية، ُيشــَترط على مجموعة الشــركات هذه تأليف شــركة مســاهمة من 

أجــل تقديــم طلب في دورة التراخيص لألنشــطة البترولية. 

 تدعــو المبــادرة اللبنانيــة للنفــط والغــاز )LOGI( الحكومــة إلــى معالجــة التضارب بين 	 
المادتيــن 3.3 و7.4 مــن مرســوم تأهيـــــــــل الشركــــات مســبًقا لالشتـــــراك فــي دورات 

التراخيــص لألنشــطة البترولية.
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 تدعــو المبــادرة اللبنانيــة للنفط والغاز )LOGI( إلى إدرا	 البند 12 من دفتر الشــروط في مرســوم تأهيل 	 
الشــركات مســبًقا لالشــتراك في دورات التراخيص لألنشــطة البترولية. بذلك، تصبح الشــركات المخالفة 

لمعايير التأهيل المســبق غير قادرة على المشــاركة في أية دورة تراخيص في المســتقبل بشــكل مســتقل 
عن الشــركات المساهمة. 

 توصــي المبــادرة اللبنانيــة للنفــط والغاز )LOGI( بالقيــام بعملية رصد دقيق من قبــل هيئة إدارة قطاع 	 
البتــرول والمجتمــع المدنــي ألي إســناد عقود بموجب المادة 3.3، وذلك من أجل الحرص على عدم ســوء 

الحق.  استخدام هذا 

اإلفصاح عن أصحاب الملكية المباشــرة وغير المباشــرة لجميع الشــركات المشــاركة في . 4
األنشــطة البتروليــة، بما يشــمل المتعاقدين مــن الباطن: ُيعَتبر اإلفصاح عــن المالكين المســتفيدين عنصًرا 

أساســًيا لرصد مخاطر الفســاد وزيادة الشفافية. 

  وضــع شــرط يقتضي اإلفصــاح عن المالكيــن المنتفعين بموجب القانون في أســرع وقت ممكن.	 
وضع تعريف واضح وموســع لملكيــة المنفعة:

المالكــون المنتفعون هم أشــخاص طبيعيونأ. 

تتخطــى ملكية المنفعــة الملكية والســيطرة القانونيتينب. 

 إن األشــخاص المنتفعيــن هــم األفــراد الذيــن يحصلون علــى منافــع اقتصادية من الشــركات والذين 	. 
يملكــون الســيطرة على الشــركات

 فــي أفضــل الحــاالت، ال ينبغي وضــع عتبة لإلفصاح عــن ملكية المنفعة. وفي حال ُوِضَعــت هذه العتبة، د. 
يجــب إجــراء اســتثناء لملكيــة المنفعة لدى كبار المســؤولين والمقربين منهــم، وبالتالي يجدر اإلفصاح 

عــن حــق انتفاع هذه الفئة بغض النظــر عن أية عتبة. 

وضــع خارطــة طريــق لتطبيق ملكية المنفعــة من أجل الحرص علــى التنفيذ الصحيح. 	 

 نشــر أسباب اســتبعاد الشــركات ونتائج الفوز، وتحديد األسباب: . 5
توصي المبادرة اللبنانية للنفط والغاز )LOGI(، وبشــدة، بتعديل مرســوم تأهيل الشــركات مســبًقا لالشــتراك في 

دورات التراخيــص لألنشــطة البتروليــة وجعــل الحكومة ملَزمة قانونًيا بإرســال ما يلي خطًيــا: )1( اإلعالن عن نتائج 
عملية التأهيل المســبق؛ )2( الســبب المبّرر لرفض الشــركات غير المؤهلة مســبًقا؛ )3( نشــر النتائج كافة خطًيا. 

نشــاء آلية مســتقلة للرصد واإلشــراف على أية مفاوضات بين الحكومة اللبنانية والشــركات . 6
المزايــدة في دورات التراخيص. 

من الضروري إيجاد آليات لضمان الشــفافية. يشــمل ذلك نشــر طلبات المزايدة التي تقدمها الشــركات، 	 
واإلفصــاح لــوزارة الطاقــة والمياه عــن قائمة المراتب التــي احتلها المزايدون، باإلضافة إلى اإلفصــاح عن الترتيب 
النهائــي الــذي تضعــه هيئة إدارة قطاع البترول للشــركات المزايــدة، وعن التوصيات بالفائزيــن )مع االمتناع عن 

اإلفصــاح عن معلومات قد تؤثر على قدرة الشــركات التنافســية(. 
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 ينبغــي نشــر كل العقــود الموّقعة.. 7
إن نشــر العقــود الموّقعــة )اتفافيــات االستكشــاف واإلنتــا	 والعقود من الباطن( يســمح 

لجميــع أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك المجتمــع المدنــي، بتقييم مدى إنصــاف االتفاقات، 
ورصــد وتقييــم تطبيقها. 

رصــد اإليــرادات الحاليــة للحكومــة اللبنانيــة، بما فــي ذلك اإليــرادات المتأتية عن . 8
رســوم تقديــم الطلبــات وبيع بيانــات المســوحات الزلزالية. 

يتطلــب تدفــق إيــرادات الدولــة الناتجة عــن األنشــطة البترولية بعض الوقــت. وفي الوقت 
الحالــي، تأتــي اإليــرادات الوحيــدة التي تســتفيد منهــا الحكومــة اللبنانية مــن مصدرين: )1( 

رســوم تقديــم الطلبــات التــي تدفعها الشــركات مقابل المشــاركة فــي دورة التراخيص 
األولــى فــي الميــاه البحريــة؛ و)2( بيــع بيانات المســوحات الزلزالية إلــى الشــركات المهتمة. 

 توصــي المبــادرة اللبنانيــة للنفــط والغــاز )LOGI( الحكومــة بالقيام ســنوًيا بنشــر البيان 	 
المالــي المتعلــق بمصــادر اإليــرادات المتأتيــة عن رســوم تقديــم الطلبات وبيــع بيانات 

ــوحات الزلزالية. المس

 بنــاًء على المعلومات الواردة خالل ورشــة العمل، تمت اإلشــارة إلــى أن اإليرادات الناتجة 	 
عــن رســوم تقديــم الطلبات وبيع بيانات المســوحات الزلزالية مودعة في حســاب للبنك 

المركــزي، وخاضعة لســلطة وزارة الطاقــة والمياه ومدير مرفقــي طرابلس والزهراني. في 
هذا الصدد، ســيؤدي نشــر البيان المالي بشــكل منتظم إلى ضمان المســاءلة الســليمة. 

 تبــرز الحاجــة إلــى مزيــد من الوضوح في مــا يتعلــق بعمليــة بيع بيانات المســوحات 	 
الزلزاليــة: يجــب أن يتضمــن مرســوم دفتــر الشــروط نًصا محدًدا حــول عملية بيــع بيانات 
المســوحات الزلزاليــة، مســّلًطا الضــوء بشــكل خــاص على دور الحكومة نظًرا ألن شــراء 

هــذه البيانــات يتــم مــن الشــركات المختصــة بالمســوحات الزلزالية وليس مــن الحكومة.   

 توصــي المبــادرة اللبنانيــة للنفــط والغــاز )LOGI( بإنشــاء صندوق ســيادي قبل أي تدفق 	 
لإليــرادات من قطــاع البترول. 

رصــد إنتاج النفط والغــاز وإعداد التقارير.. 9

خــالل مرحلــة إنتــا	 النفــط والغاز، ينشــأ خطر الفســاد من خالل ســرقة اإلنتا	 واإليرادات، 
مــا ُيعــزى إلــى االختالفــات في الحجــم أو غياب القيــاس. في هذا اإلطار، توصــي المبادرة 

اللبنانيــة للنفــط والغــاز )LOGI( بشــدة باســتحداث أنظمــة تقنيــة أكثر تفصيــًلا حول إجراءات 
القيــاس فيمــا نقتــرب أكثر فأكثــر من اإلنتا	. 

تحــض المبــادرة اللبنانيــة للنفــط والغــاز )LOGI( البرلمــان علــى التصويت على . 10
مشــروع قانــون بعنــوان “تعزيــز الشــفافية في قطــاع البترول” وتمرير هذه المشــروع 

بأســرع وقــت ممكــن، من دون إدخال أيــة تعديالت علــى مضمونه األصلــي. إن اإلقرار الفوري 
لمشــروع القانــون هــذا من شــأنه أن يشــّكل بديــًلا موقًتــا بانتظــار التطبيق الكامــل لمبادرة 

الشــفافية فــي الصناعــات االســتخراجية )EITI( فــي القانــون اللبناني. 



7p. 7

توصيـــــات من أجـــــل تعزيز الشفافية
فــي قوانين البترول في لبنــــــــان

الشــفافية فــي صنــع القرار العام:. 11

 إدخــال شــروط للروتينــات المنهجيــة للمناقشــات العامــة التــي تتنــاول جميع مشــاريع القوانيــن واألنظمة، 	 
بمــا يشــمل تلــك المتعلقة بقطــاع البترول.

 تطبيــق الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات من خالل إنشــاء آلية تطبيــق في الــوكاالت الحكومية 	 
كافــة، علــى وجــه الخصوص فــي تلــك المنخرطة في قطــاع البترول.

إنشــاء لجنــة لمكافحة الفســاد.	 

 تمريــر قوانيــن إضافيــة للتمكــن مــن تطبيــق مبادرة الشــفافية فــي الصناعات االســتخراجية )EITI(، بما 	 
يشــمل إتاحــة تقييمــات األثر البيئــي واالجتماعــي  للعامة. 

صياغــة أنظمــة وبرامــج لحمايــة المبّلغين عــن المخالفات.	 

 نشــر مبــررات للتعديــالت التــي يجريهــا مجلــس الوزراء على مشــاريع المراســيم المقّدمة مــن قبل وزير 	 
الطاقــة والميــاه بنــاًء علــى توصيات هيئــة إدارة قطاع البتــرول في الجريدة الرســمية. 
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