
النظام املا�� وإلاقتصادي لقطاع
النفط �� لبنان
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 ألانظمة املالية 
ً
ن �� الاستكشاف والتنقيب عاملتبعة عامليا

الب��ول

ألانظمة املالية �� الاستكشاف 

والتنقيب عن الب��ول

نظام إلامتيازات  نظام التعاقد

عقود تقاسم إلانتاج عقود ا�خدمات

وإلانتاجالاستكشاف اتفاقية 
�� لبنان ب��ول الر�ح

إتاوة ضر�بة

لقاء ثابتأجر 
خدمات
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نظام إلامتياز والنظام التعاقدي

تنتقل ملكية املوارد الطبيعية للشر�ات

، الشر�ات لد��ا ا�حق ا�حصري �� إلاستكشاف
وإلانتاج ع�� �لف��ا ا�خاصةالتطو�ر 

الشر�ات تملك املنتج واملعدات

الشر�ات تدفع �سبة إتاوة محددة للدولة

الشر�ات تدفع ضرائب للدولة

للشر�ات ا�حق بتصر�ف إلانتاج والتصدير 

تحتفظ الدولة بملكية املوارد الطبيعية

الشر�ات لد��ا ا�حق ا�حصري �� إلاستكشاف ،
التطو�ر وإلانتاج

 ر ، التطو��لفة إلاستكشافتتحمل الشر�ات
وإلانتاج

تقاسم إلانتاج ما ب�ن الدولة و الشر�ات

مالية الشر�ات �س��د إستثمارا��ا وأكالفها الرأس
والتشغيلية

الدولة تتقاسم ب��ول الر�ح مع الشر�ات

للشر�ات ا�حق بتصر�ف حص��ا من إلانتاج

 تت�ون حصة الدولة إلاجمالية من حص��ا من
ب��ول الر�ح، الضرائب وإلاتاوة   

نظام إلامتياز التعاقديالنظام 
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؟الهدف من النظام الب��و�� املا�� ما 

:مزايا وحوافز �جذب الاستثمار لقطاع النفط والغاز اللبنا�ي 

اطار قانو�ي و�عاقدي حديث-

 (Frontier Areas)ز�ادة الاهتمام �� الاستثمار �� املناطق الغ�� املستكشفة-

أهمية التأهيل املسبق وذلك الستقطاب الشر�ات العاملية الك��ى -

 ( 
ً
ال�ي أجر�ت مؤخرا 2D-3D data (توافر البيانات امل�ح الزلزا��  -

اكتشافات �� ألاحواض املجاورة-

القرب من أسواق الاس��الك -

):حصة الدولة إلاجمالية(�عظيم ايرادات الدولة 

 Minimum Effectiveمعدل إلاتاوة الفعلية –)ر(العامل –نظام تصاعدي (للدولة ا�حصة الاك�� تحقيق -
Royalty Rate–ضر�بة ع�� دخل الشر�ات(

)إلاجراءات املحاسبية واملالية(الت�اليف الرأسمالية والتشغيليةمراقبة وتدقيق  -

مع عدم ام�انية التفاوض حول  (minimum biddable items)حد أد�ى من العناصر القابلة للمزايدة-
)الشروط التقنيةام�انية التفاوض ع�� فقط (الشروط املالية 

 �� قطاع النف-
ً
 ألفضل املمارسات املتبعة عامليا

ً
ط مسودة مشروع قانون ضر��ي لأل�شطة الب��ولية وفقا

والغاز

تحف�� التنافس ب�ن الشر�ات-

 (Local Content)�عظيم املنفعة �� إلاقتصاد املح��-
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ألانظمة املالية التنازلية مقابل ألانظمة التصاعدية

(Progressive)تصاعدي
 ًتوازي اتجاه كل من حصة الدولة وربحیة المشروع معا
الغاز، استجابة النظام المالي وفقا للعامل ر للتغیرات في أسعار النفط و

ومستویات اإلنتاجالیفالتك
 ان اكبر مما كالمخزونكان امكانیة تحقیق عائدات إضافیة للدولة في حال

تقدیم عروض المزایدةمتوقعاً عند
 صغیرةحقول تطویر النفط العالمیة لشركات یسمح

(Regressive)تنازلي
انخفاض حصة الدولة مع ارتفاع ربحیة المشروع
 اإلنتاج ویات ومستالیفوالتكفي أسعار النفط والغاز عدم االستجابة للتغیرات
عدم امكانیة تطویر حقول صغیرة
 الحقولالتخلي المبكر عن(Early Relinquishment) 

Element العنصر

تصاعدي العامل ر
R Factor

تصاعدي معدل العائد 
Rate Of Return

ال تأثیر إلى 
تصاعدي

ضرائب
Taxes 

تنازلي بامتیاز عالوة
Signature

Bonus

تنازلي جداً  اإلتاوة
Royalty

ال تأثیر إلى 
تنازلي

مشاركة الدولة
State

Participation
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اتفاقية تكشاف وإلانتاجسالا 

المتاحمن البترول %) 65(أال یتخطى سقف بترول الكلفة الخمسة وستین بالمایة یجب  :*
%)30(عن نسبة ثالثین بالمایة " أ"أال تقل حصة الدولة الدنیا یجب  :**

PROFIT
PETROLEUM
بترول الربح

GOVERNMENT
PROFIT

PETROLEUM

TOTAL 
PETROLEUM
PRODUCED 

المنتجالبترول 

Taxes
ضرائب

GVT. TAKE
الدولة حصة 

الكاملة

Profit 
Petroleum
بترول الربح

Royalty
اإلتاوة

Taxes
ضرائب

TOTAL GVT. TAKE
حصة الدولة ال�املة

COST 
PETROLEUM 

(CP %)
الكلفةبترول 

ROYALTY
اإلتاوة

CONTRACTOR
PROFIT 

PETROLEUM

COMPANY
PROFIT

للشركةربح 

COST
الكلفة

DISPOSABLE
PETROLEUM

المتاحبترول ال

ROYALTY   
اإلتاوة
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اللبنا�يالنظام الب��و�� املا��

Fiscal System ) النظام المالي(

Bonus ) عالوات(

Royalty ) اإلتاوة(

Cost Petroleum ) بترول الكلفة(

Profit Petroleum ) بترول الربح(

أمور أخرى

یة ملك(ولیس نظام إمتیاز ) الدولة تحتفظ بملكیة الموارد الطبیعیة(نظام تعاقدي 
)الموارد الطبیعیة تنتقل للشركات في معظم اإلمتیازات

إلانتاجلدى عالوة عالوة لدى التوقيع وال ال 

.مرتبط بالمعّدل الشھري لإلنتاج الیومي% 12و 5مقیاس متحّرك یتراوح بین : النفط الخام•
%.4مقیاس ثابت : الغاز الطبیعي•
.یمكن للدولة أخذ اإلتاوة نقداً أو عیناً •

)عنصر مزایدة(التكالیف القابلة لإلسترداد لغایة نسبة معینة 

لمستند الى ر وا-تقاسم اإلنتاج بین الدولة وأصحاب الحقوق المحدد وفقاً للحاصل
)عنصر مزایدة(تراكم اإلنتاج 

 No stateاألولىال مشاركة في الدورة (خیار الدولة في المشاركة في دورة التراخیص •
participation(

.المنطقةرسم •
.حساب الوقف الدائم للتشغیل•
.األحكام المتعلّقة بإنشاء شركة النفط الوطنیة•

Taxesقانون األحكام الضریبیة المتعلقة باألنشطة البترولیة ) الضرائب(
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اللبنا�يالنظام الب��و�� املا��

R = cumulative cash inflow / cumulative capex

State share of Profit Petroleum 
(in %)

R<1 A

1≤R<RB A + [(B-A) x (R-1) / (RB-1)]

R≥RB B

Items A, B and RB to be determined by bidding, in accordance with the Tender Protocol  
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اللبنا�يالنظام الب��و�� املا��

Fiscal System ) النظام المالي(

Bonus ) عالوات(

Royalty ) اإلتاوة(

Cost Petroleum ) بترول الكلفة(

Profit Petroleum ) بترول الربح(

أمور أخرى

یة ملك(ولیس نظام إمتیاز ) الدولة تحتفظ بملكیة الموارد الطبیعیة(نظام تعاقدي 
)الموارد الطبیعیة تنتقل للشركات في معظم اإلمتیازات

إلانتاجلدى عالوة عالوة لدى التوقيع وال ال 

.مرتبط بالمعّدل الشھري لإلنتاج الیومي% 12و 5مقیاس متحّرك یتراوح بین : النفط الخام•
%.4مقیاس ثابت : الغاز الطبیعي•
.یمكن للدولة أخذ اإلتاوة نقداً أو عیناً •

)عنصر مزایدة(التكالیف القابلة لإلسترداد لغایة نسبة معینة 

لمستند الى ر وا-تقاسم اإلنتاج بین الدولة وأصحاب الحقوق المحدد وفقاً للحاصل
)عنصر مزایدة(تراكم اإلنتاج 

 No stateاألولىال مشاركة في الدورة (خیار الدولة في المشاركة في دورة التراخیص •
participation(

.المنطقةرسم •
.حساب الوقف الدائم للتشغیل•
.األحكام المتعلّقة بإنشاء شركة النفط الوطنیة•

Taxesقانون األحكام الضریبیة المتعلقة باألنشطة البترولیة ) الضرائب(
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النسبة الفعلية ألاد�ى لإلتاوة
(MINIMUM EFFECTIVE ROYALTY RATE) 

100=   (Gross Revenues)مجمل العائدات

4=   (Gas Royalty)نسبة اإلتاوة على الغاز

96= (Disposable Petroleum)البترول المتاح 

62.4= (Cost Petroleum 65%) %65بترول الكلفة

33.6=  (Profit Petroleum)بترول الربح

حصة الدولة من بترول الربح
30% (State’s share of Profit Petroleum)  =10.08

الحصة اإلجمالیة األدنى للدولة
(MERR) =10.08+100/4=14.08%

10

ھي إحتساب لحصة الدولة األدنى من العائدات خالل السنوات األولى من (MERR)النسبة الفعلیة األدنى لإلتاوة 
:وھي تحتسب كالتالي.اإلنتاج قبل استرداد الشركات تكالیفھا الرأسمالیة والتشغیلیة
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ألاح�ام الضر�بية املتعلقة باال�شطة الب��ولية

 20ضریبة االرباح التجاریة%
 10ضریبة توزیع على االرباح بنسبة%
دره طابع مالي مقطوع قلرسم واالنتاجاتفاقیة االستكشاف تخضع

خرى االكافة اإلتفاقیاتاما ،نسخةخمسة مالیین لیرة لبنانیة لكل 
خاضعة لرسم الطابع المالي النسبيتبقى ف

 ل لنفس معدالشركاتالناتجة عن التفرغ عن اسھم األرباح تخضع
%20التجاریةالضریبة على االرباح 

ریبة من الضلبنان من خارج لقاء شراء مواد مستحقة المبالغ تعفى ال
ضمن شروط مقیمینالغیر على 

 ریبة غیر بضتكلف لبنانمنفذة في تقدیم خدمات مبالغ مستحقة لقاء
)ضریبة% 20* ربح % 50(% 10مقیمین بنسبة 

 محاسبة التكلفة الكلیةاعتمادFull cost method
ج اعتماد مبدأ فصل الموارد بحسب اتفاقیات اإلستكشاف واإلنتاRing 

fencing by EPA

بترول الربح

ضرائب

اتاوة
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عتا�-ألاح�ام الضر�بية املتعلقة باال�شطة الب��ولية 

 ةنقل العجز الحاصل في سنة معینة إلى السنوات الالحقامكانیةNo 
time limit for carry forward losses

 الفوائد ن ما بیالفائدة االدنى ان الفوائد المقبول تنزیلھا ضریبیا ھي
من % 60یتجاوز الذي ال المستحقة على الجزء من الدیون والقروض 

لجزء من الفوائد المستحقة على اأو لالسترداد رصید التكالیف القابلة 
الرسامیل %) 150(مرة ونصفال یتجاوز الدیون والقروض الذي 

في حالة الرسملة الرقیقةالخاصة
 المدفوعة العامة واالداریةالمصاریف من % 0.5یمكن تنزیل

كالیف مجموع تمن في لبنان المقیمة وغیر المقیمة للشركات المرتبطة 
كحد اقصىالسنویة اإلستكشاف والتطویر والتشغیل 

 ّكبات اإلنشاءات، التركیبات والمرتعفى من ضریبة األمالك المبنیة
حریة في المیاه البالمستخدمة للقیام باألنشطة البترولیة الموجودة 

بترول الربح

ضرائب

اتاوة
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عتا�-ألاح�ام الضر�بية املتعلقة باال�شطة الب��ولية 

 آلالت لمعدات، ااتعفى من ضریبة القیمة المضافة والرسوم الجمركیة
ي التي لیس لھا مثیل فواألدوات، المركبات، قطع الغیار، والمواد، 

ول لوائح مقترحة من ھیئة ادارة قطاع البتربموجب اإلنتاج الوطني
رأي كل على ان یتم الموافقة علیھا من قبل وزیر المالیة بعد استطالع

.من وزارة الصناعة والمجلس األعلى للجمارك
أحكام من »كشركة مرتبطة موقعة«الشركة اللبنانیة المؤسسة تستثنى

في ما یتّعلق بجنسیة من قانون التجارة ۱٤٤و ۷۸المادتین 
.المساھمین وجنسیة أعضاء مجلس اإلدارة

 عن كل تقریر كل اربعة اشھر على وزارة الطاقة والمیاه اعداد
.وابوتقدیمھ لمجلس النالمراحل التي تمر بھا النشاطات البترولیة 

بترول الربح

ضرائب

اتاوة
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ألا�شطة الب��ولية والتدفق املا��

Pre-license Exploration Development Production Abandonment
Production

Enhanced.

Costs

Income

Time

Government

5-6 years 2-3 years 20-25 years
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REVENUE MANAGEMENTادارة العائدات 
”DUTCH DISEASE“املرض الهولندي
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انواع صناديق ال��وة السيادية وعناصرها

عناصر
الصنادیق 
السیادیة

/ الھدف 
االھداف

استراتجیة 
االستثمار

التقاریر

الحوكمة

16

صندوق االدخار
Saving Fund

صندوق االستقرار
Stabilization fund

االستثمارصندوق 
Investment Fund

صندوق التقاعد
Pension fund
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ا�حوكمة-صندوق ال��وة السيادي 
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-صندوق ال��وة السيادي القانو�يراطالا 

منفصلةقانونیةكیانات
بموجب قانون

Separate legal entity 
by law

من مملوكةشركات
لدولةا

State Owned 
Entity

أصولكمجموعة
(Pool of Assets)

أولدولةمن امملوكة
دونالمركزيالمصرف

مستقلةقانونیةھویة



 
ً
شكرا
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