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صفحة  1

فرصة لبنان من النفط والغاز
د. انصر السعيدي

تغّذي احتماالت حتّول لبنان إىل بلد 
منتج للنفط والغاز التوّقعات، اليت 

تقرتب من مبالغة طائشة مفادها بأن 
ثروة مفاجئة يف جمال الطاقة ستحّرك 

االقتصاد من ركوده، وتزيد الصادرات 
واالستثمار واإلنفاق االستهالكي، 

وختلق وظائف جديدة يف قطاع 
الطاقة، وترفع معدالت النمو. فما 

مدى واقعية هذه التوقعات، وما 
الذي جيب فعله للتوصل إىل إدارة 

سليمة للثروة اللبنانية احملتملة يف 
الطاقة؟ قّدر تقرير للوكالة األمريكية 

للمسح اجليولوجي يف 2010 
وجود 122 تريليون قدم مكعبة 

)تساوي ثالثة آالف و455 مليار 
مرت مكعب( من الغاز و1.7 مليار 

برميل من النفط أمام سواحل إسرائيل 
وفلسطني وقربص وسوريا ولبنان1. 

1 لقراءة خلفية عن الموضوع، انظر 
»قطاع البترول في لبنان:تاريخه وفرصه 
وتحدياته«، هيئة إدارة قطاع البترول في 

لبنان.

كذلك أشار مسح زلزايل ُأجرِي 
يف املياه اللبنانية إىل وجود ترسبات 
ضخمة من الغاز حتت قاع البحر، 

ُيتَمل بلوغها 25 تريليون قدم 
مكعبة )يف آب 2012(2 أو حنو 

0.36% من املوارد العاملية من الغاز. 
وعلى الرغم من صغر حجمها وفق 

املعايري الدولية )تبدو قليلة مقارنة 
باحتياطات الغاز املثبتة البالغة ألف 

و688 تريليون قدم مكعبة يف روسيا 
وألف و193 تريليوناً يف إيران(، 
تقّدم احتياطات النفط والغاز يف 

لبنان فرصة حمتملة إلحداث حتّول يف 
البالد.

ومع ذلك، جيب أن نتذكر املثل 
القدمي القائل “إّن بني الكأس والشفة 

2 في غياب أي حفر تنقيبي إلى اآلن، ال 
يمكن تأكيد االحتياطات أو قيمتها. وفي 

تشرين األول 2013، أعلن وزير الطاقة 
المكلف آنذاك تقديرات تساوي 95.5 

تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وما 
يصل إلى 865 مليون برميل من النفط.
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مزالق كثرية”. إذ مثة أربعة مصادر 
رئيسية للشك والغموض. وأحد 
هذه املصادر هو تقلب األسعار 
وغموضها. فأسعار النفط والغاز 

تراجعت بنسبة 70% تقريباً مقارنة هبا 
يف حزيران 2014، وتبدو احتماالت 

التعايف قامتة يف األجل املتوسط. 
ونعيش يف عصر “الوضع الطبيعي 
اجلديد للنفط” إذ تتوافر مصادر 

كثرية للطاقة اجلديدة. فأصبح منتجو 
النفط والغاز الصخريَّني أصبحوا 

مصدراً هامشياً للنفط والغاز، إذ باتوا 
قادرين على املنافسة عند سعر للربميل 
يساوي 45 – 55 دوالراً. ويف تطور 

أهم إسرتاتيجياً، يتزايد نشاط العامل 
يف جمال التغري املناخي، إذ يتبىن 

كفاءة متزايدة يف الطاقة ويشهد حتواًل 
يف الطاقات املتجددة: فتكتسب 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة 
حرارة األرض تنافسية مباشرة مع 

املصادر التقليدية للطاقة. وتبين ديب 
أكرب معمل للطاقة الشمسية املركزة يف 

العامل، ويضم معماًل ضخماً للطاقة 
الشمسية بقدرة 800 ميغاواط، 

سينتج كهرباء بتكلفة متوسطة 
تساوي 2.99 سنت للكيلوواط – 

ساعة، وهي تكلفة أكثر تنافسية 
مع معامل توليد الكهرباء بالنفط أو 
الغاز. وتشري اجتاهات جانيب الطلب 
والعرض يف الطاقة هذه إىل ضغوط 
نزولية ستتعرض إليها أسعار النفط 

والغاز يف العقد املقبل من الزمن.
ثانياً، مثة غموض يف االحتياطات 
واإلنتاج. فاملسوح هي تقديرات 

ترجيحية ملوارد حمتملة وممكنة. وإىل 
أن يبدأ التنقيب واحلفر واإلنتاج/

االستخراج، علينا أن حنتفظ بتوقعات 
واقعية وحمافظة حول مستوى 

االحتياطات القابلة لالستخراج اليت 
ميكن أن يكون استخراجها جمدياً 

تقنياً واقتصادياً وقانونياً. مثاًل، أثبت 
الكشف املؤكد الوحيد للغاز الطبيعي 
يف قربص، وامسه حقل أفروديت، أنه 

أصغر من توقعات املسوح األولية.
ثالثاً، هناك خطر جيوسياسي 

وقانوين. فثمة نزاعات حدودية وما 
من اتفاق على احلدود البحرية بني 
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لبنان وقربص وإسرائيل وسوريا، 
ما يشري إىل غموض قانوين يواجه 
استغالل البلوكات املالصقة هلذه 
البلدان وعقبة أمام املزايدة على 

هذه البلوكات واستغالهلا. كذلك 
ويف ظل االستهالك احمللي احملدود 

بسبب احلجم النسيب لالقتصاد والبنية 
التحتية املتداعية يف جمال الطاقة، 

يتحتم تصدير كميات كبرية. ويتطلب 
تطوير أسواق تصدير للغاز الطبيعي 
املسال أو النفط أو الغاز الطبيعي 

استثماراً ضخماً واتفاقاً للربط باخلط 
العريب لألنابيب أو رمبا إنشاًء خلط 

قربصي – تركي لألنابيب. وليس أي 
من اخليارين متاحاً يف الوقت احلايل، 

ما سيتطلب مفاوضات مكثفة، 
ثنائية/متعددة األطراف. وستعين 
التأخريات أن العائدات احملتملة 

سُتؤجَّل أكثر إىل مواعيد مستقبلية.
رابعاً، مثة خطر سياسي حملي. 

فالعمل السياسي املعطل واحلوكمة 
القامتة يف لبنان ستضعان على 

األرجح عقبات كأداء أمام إدارة 
سليمة وشفافة ومستدامة لثروة املوارد 

الطبيعية يف لبنان. وتبدو الطريق 
طويلة أمام االستخراج واالستغالل يف 
ظل العقبات السياسية: إذ مرت ست 

سنوات منذ املصادقة على قانون 
املوارد البرتولية يف املياه البحرية3، لكن 

احلكومات املتعاقبة مل ُتصِدر بعد 
مرسومني تطبيقيني سيمهدان الطريق 

ألوىل جوالت الرتخيص4 للتنقيب 
عن الغاز أمام الساحل يف املنطقة 

االقتصادية اللبنانية اخلاصة. ويُنتَظر 
من أحد املرسومني املؤجَّلني أن يدد 

3 يحدد القانون الحقوق القانونية للدولة 
في إدارة احتياطاتها من الطاقة. وعيّن 

مجلس الوزراء في كانون األول 2012 
هيئة إدارة قطاع البترول المسؤولة عن 
إدارة اللوجستيات الملزمة الحتياطات 

الهيدروكربون في المياه اإلقليمية اللبنانية.

4 في أيار 2013، فُتِحت جولة الترخيص 
األولى للنفط والغاز البحريين لنحو 50 

شركة طاقة دولية كبرى، تشمل »كباراً« 
مثل »توتال« و«شل« و«شفرون« 

و«إكسون موبيل«. لكن من دون 
المرسومين، لم تستطع الشركات التقّدم 

بعروض، وتأجلت عملية المزايدة تكراراً. 
وفي خطوة تكتيكية، حددت حكومة 

سالم موعداً إلقفال جولة الترخيص بـ 
»ستة أشهر حداً أقصى، من تاريخ إقرار 

مشروعي المرسومين«.
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البحر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية 
اخلاصة للبنان، فيقّسم املنطقة الواقعة 

أمام الساحل إىل بلوكات مفتوحة 
أمام العروض والرتخيص والتنقيب. 

ويُتوقَّع من املرسوم الثاين حتديد بنود 
االتفاقيات العتيدة املتعلقة بالتنقيب 
واإلنتاج. وستحدد هذه االتفاقيات 

طريقة تقاسم العائدات املستقبلية بني 
الدولة واملستثمرين الذين سيقّدمون 
رأس املال والتقنية واخلربة. ويشمل 

النظام املقرتح للمالية العامة اللبنانية 
– الذي مل ُيستكَمل بعد – عائدات 

ثابتة للغاز وأخرى متحركة للنفط، 
وحداً السرتجاع التكلفة )مفتوحاً 
للعروض(، وخطة لتقاسم اإلنتاج/

األرباح )مفتوحة للعروض(، وضريبة 
على مدخول الشركات.

ما قيمة عائدات لبنان من 
النفط والغاز؟

وضع صندوق النقد الدويل5 تقييماً 

5 انظر ورقة عمل صندوق النقد الدولي، 
»تصميم إطار للمالية العامة مخصص 

لمنتج محتمل لسلعة: خيارات أمام لبنان«، 
WP/14/193، تشرين األول 2014. تكرم 

للنظام املقرتح لقطاع النفط والغاز 
واخليارات املختلفة املعتمدة على 

العروض وحصة احلكومة )متدنية، 
متوسطة، مرتفعة( من العائدات. 

وترتاوح حصة احلكومة اللبنانية وفق 
اخليارات املختلفة بني 57% و%78 
من العائدات اإلمجالية غري احملسومة. 
واملعدالت الضريبية الفعلية هذه قابلة 
للمقارنة باحلصص احلكومية املعتمدة 

يف البلدان املنتجة للنفط واملرتاوحة 
بني 60 و6%85.

وتستند تقديرات الصندوق إىل فرضية 
بدء اإلنتاج يف 2021 اعتماداً على 

انطالق التنقيب حبلول 2018؛ 
ويُتوقَّع لإلنتاج أن يستمر 35 سنة 
على أن تتحقق القدرة الكاملة يف 

2036. ويف ضوء هذه الفرضيات، 
يُقدَّر أن عائدات املوارد ستبلغ، 
فور سريان اإلنتاج، حنو %2.8 

الصندوق بتقديم النتائج المحدثة المبينة في 
الرسم البياني.

6 انظر صندوق النقد الدولي، »أنظمة 
المالية العامة للصناعات االستخراجية: 

تصميم وتطبيق«، 2012.
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من الناتج احمللي اإلمجايل )باستثناء 
النفط والغاز(، وستمّثل حنو 9% من 
العائدات احلكومية عند الذروة، يليها 

تراجع تدرجيي )انظر الرسم البياين 
أدناه(. وسيشّكل األمر إضافة مهمة 
إىل موارد العائدات يف البالد. لكن 

هذه التقديرات خاضعة لغموض 
األسعار واألحجام؛ فنحن ال نستطيع 

أن نتوقع األسعار املستقبلية، وإىل 
أن يبدأ احلفر واالستخراج، نبقى غري 

واثقني بالكميات املتوافرة. ومهمة 
أيضاً اإلشارة إىل أن العائدات لن 

تبدأ بالتدفق إال بعد مخس إىل 
سبع سنوات، أي بدءاً من 2022 
وفق أقل تقدير، حىت لو خضعت 
البلوكات ملزايدة يف 2017 وبدأ 

التنقيب وكان ناجحاً. فاملن والسلوى 
لن يهبطا من السماء على لبنان يف 

أي وقت قريب.
يف هذه األثناء، جيب أن يُعاَل الوضع 
املتهالك للمالية العامة يف لبنان. ففي 

غياب النمو االقتصادي، ويف ظل 
حاالت العجز الكبرية يف املالية العامة 
واحلساب اجلاري، واإلنفاق والديون 

عائدات الغاز الطبيعي المسال

عائدات الغاز الطبيعي المسال/العائدات اإلجمالية 
)LHS(

عائدات الغاز الطبيعي المسال/الناتج المحلي 
اإلجمالي من دون الموارد



أوراق سياسية

املتعاظمة املتعلقة باألمن االجتماعي، 
وخدمة لَدين عام يفوق %135 

من الناتج احمللي اإلمجايل، ال يـَُعد 
الوضع احلايل للمالية العامة يف لبنان 

مستداماً. ولو ساهم النفط والغاز 
بأقل من 2.8% من الناتج احمللي 

اإلمجايل )من دون املوارد( وبنحو %9 
من العائدات، لن يشّكل األمر حتواًل 

رئيسياً للوضع االقتصادي ووضع 
املالية العامة يف لبنان، ولن ميّثل 

ترياقاً يف غياب إصالحات هيكلية 
وإصالحات للمالية العامة. بيت 

القصيد هو أن اإلطار احملتمل للمالية 
العامة جيب أن يركز أواًل على ضمان 
استدامة املالية العامة واإلنصاف بني 

األجيال. وتعزز حماكاة صندوق النقد 
للعائدات املستقبلية الرأي القائل 
بضرورة إحداث تعديل يف املالية 

العامة عاجاًل وليس آجاًل، وبضرورة 
تعديل العائدات املستقبلية. والبديل، 

يف ظل احلوكمة والعمل السياسي 
احلاليني، هو لعنة “فضالت 

الشيطان”.

دروس يف جتنب لعنة 
“فضالت الشيطان”

تقّدم التجربة الدولية دروساً كثرية 
حول كيفية عدم التعامل مع طفرات 
السلع. فثمة دول على غرار النروج 
وبوتسوانا وماليزيا واملكسيك وغريها 

أدارت بنجاح ثرواهتا من املوارد 
الطبيعية، فيما تشّكل بلدان مثل 
نيجرييا والكونغو وأوغندا وأنغوال 

وفنزويال أمثلة على لعنة املوارد 
الطبيعية. ووصف الوزير السابق 

للمناجم واهليدروكربونات يف فنزويال 
واملؤسس املشارك ملنظمة “أوبك”، 
خوان بابلو برييز ألفونسو، البرتول 

بأنه “فضالت الشيطان” وحّذر من 
قدرة املادة على توليد اهلدر والفساد 

واالستهالك املفرط والدَّين. وتبنّي أدلة 
تطبيقية أن ثروة مفاجئة من املوارد 
تفضي عادة إىل ارتفاع يف السعر 

احلقيقي للصرف ما يقّوض الصادرات 
من غري املوارد، وتؤدي إىل احنسار 

للتصنيع، واعتماد عاٍل على عائدات 
النفط والغاز، ما يزيد التفاوت يف 
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الثروة واملدخول ويقّلص احتماالت 
النمو. وتشجع طفرة يف السلع 

اقتناص الريع، والنزاع املدين )البلدان 
الغنية باملوارد جنويب الصحراء الكربى 

خري مثال(، والفساد، والرشوة – 
خصوصاً يف البلدان األوتوقراطية وغري 
الدميقراطية والبلدان ذات املؤسسات 
الضعيفة والبلدان املفتقرة إىل حكم 
القانون7. كذلك تبدو اقتصادات 
نامية كثرية غنية باملوارد غري قادرة 
على تنويع اقتصاداهتا عرب حتويل 

ناجح ملواردها غري القابلة للتجديد 
ستنَفدة إىل أصول منتجة أخرى، 

ُ
وامل

ما يرتك هذه االقتصادات عرضة 
لصدمات أسعار املوارد.

ينشر معهد حوكمة املوارد الطبيعية 
مؤشراً حلوكمة املوارد8– استناداً 

إىل الوضعية املؤسسية والقانونية، 
وممارسات اإلفصاح ، والضمانات 

7 انظر فريدريك فان در بلوخ، الموارد 
الطبيعية: نقمة أم نعمة؟

8 تتوافر تفاصيل أكثر حول المؤشرات 
http:// :الـ 50 المستخدمة والمنهجية في

www.resourcegovernance.org/resource-gover-

.nance-index

وضوابط النوعية، والبيئة املمكِّنة – 
يبنّي أن 80% من البلدان تفشل يف 

حتقيق حوكمة سليمة يف قطاعاهتا 
االستخراجية: إذ يفتقر الرأي العام إىل 

معلومات أساسية عن قطاع النفط 
والغاز والتعدين. فقط 11 من أصل 
58 بلداً معتمدة على املوارد متلك 

معايري مرضية يف الشفافية واحملاسبة. 
وحتل النروج يف رأس الالئحة، أما 

منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
هي أقل املناطق رتبة يف املؤشر، إذ تأيت 

بعد أفريقيا جنويب الصحراء الكربى، 
مسجلة مستوى فاشالً يساوي 38 

نقطة من أصل 100.
أما مؤشرات احلوكمة اخلاصة بلبنان 

)املشاركة واحملاسبة، واالستقرار 
السياسي وغياب العنف، وفاعلية 
احلكومة، وحكم القانون، وضبط 
الفساد( فتدهورت بسرعة خالل 
السنوات اخلمس املاضية9. فيحّل 
لبنان يف املرتبة الـ 123 من بني 

167 بلداً، حبسب مؤشر مدركات 

9 انظر الملحق 3.
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الفساد األخري، كما يؤكد مؤشر 
املوازنة املفتوحة أن البالد تقّدم حالياً 

إىل الرأي العام معلومات شحيحة 
عن املوازنة وأن اإلشراف على املوازنة 

ضعيف وحمدود: وعلى سّلم من 
100 درجة، حصل لبنان على 

عالمتني فقط )على غرار ميامنار( 
مقارنة بـ 88 لنيوزيالندا و87 

للسويد!10 إنه لواضح إذاً أن البنيتني 
القائمتني يف جمايل العمل السياسي 
واحلوكمة ال ميكن أن يُعَهد إليهما 

اإلشراف على ثروة لبنان من النفط 
والغاز وتنميتها وإدارهتا.

والدرس املستفاد ملخصه أن يف 
غياب احلوكمة احلسنة واملؤسسات 
القوية وحكم القانون والتنظيمات 

الفاعلة، يُرجَّح أن تؤدي الثروة 
املفاجئة من النفط والغاز يف لبنان 

إىل مزيد من الفساد واقتناص الثروة 
من جمموعات ذات مصاحل خاصة 
وسياسيني على حنو يضر باملصلحة 

http://www.internationalbudget. 10 انظر
org/opening-budgets/open-budget-initiative/

open-budget-survey/publications-2/rank-

.ings-key-findings/rankings/

الوطنية. ومع استمرار الصراعات 
السياسية يف لبنان، جيب تأسيس 
نظام سليم للمالية العامة وإطار 

فاعل للحوكمة يضمنان الشفافية يف 
استغالل الثروة اللبنانية الضئيلة من 

النفط والغاز.

مسائل يف إدارة ثروة لبنان 
من النفط والغاز

إن النفط والغاز موارد طبيعية 
ُمستنَفدة، ما يطرح مسائل االستدامة 
واإلنصاف بني األجيال. لذلك فإن 
إخضاع ثالثة أسئلة أساسية لنقاش 

عام يشمل اجملتمع املدين11 أمر 
ضروري:

بأي سرعة جيب استنفاد احتياطات 	·
لبنان من النفط والغاز؟ يعتمد 
األمر على كمية االحتياطات 
القابلة لالستخراج واألسعار 

واإلنصاف بني األجيال.

11 مثل »المبادرة اللبنانية للغاز والنفط«، 
/http://logi-lebanon.org، وهي منظمة غير 

حكومية مستقلة تدعو إلى إدارة شفافة 
وسليمة لموارد لبنان من النفط والغاز.
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ما هو املقدار الواجب ادخاره 	·
سنوياً؟ تشري التحليالت االقتصادية 

إىل أن استخراج املوارد غري 
املتجددة وبيعها يوازي تقليصاً لرأس 

املال إذا مل ُتستثَمر العائدات يف 
شكل كامل يف رأس مال مايل أو 
مادي أو بشري. وينص “قانون 

هارتويك” على أن الريوع املستمدة 
من برنامج فاعل الستخراج 

مورد غري مستدام جيب أن يُعاد 
استثمارها يف شكل كامل يف رأس 
مال منتج وقابل للتكرار: أي رأس 

مال مادي أو رأس مال خيص البنية 
التحتية أو رأس مال بشري12. 

بكالم آخر، تتلخص الوصفة يف أن 
ستنَفد جيب أن ُيوَّل 

ُ
رأس املال امل

إىل أشكال أخرى إلنتاج رأس مال 
مولِّد ال أن ُيضيَّع باستهالك حايل.

ماذا جيب فعله بالعائدات؟ يف حالة 	·
لبنان، جيب ادخار أغلبية العائدات 

واستثمارها لتطوير البنية التحتية 
املتداعية ويف رأس املال البشري 

12 انظر المناقشة في البنك الدولي »أين 
ثروة األمم؟«، 2006.

هبدف حتويل لبنان إىل اقتصاد 
رقمي حديث ومندمج دولياً. 

ويف ظل املستوى املرتفع للدَّين 
ومعدالت الفائدة وخدمة الدَّين، 

جيب التنبه أيضاً إىل استخدام 
جزء من ثروة املوارد الطبيعية 

لتسديد الدَّين وتقليل عبئه هبدف 
ختفيض معدالت الفائدة، وحترير 

موارد اخلزينة من أجل توظيفها 
يف استثمارات عامة وتشجيع 

االستثمار اخلاص.

توصيات سياساتية لتعزيز 
حوكمة ثروة لبنان من النفط 

والغاز
ما الذي جيب فعله لكي ينجو 

لبنان من لعنة “فضالت الشيطان” 
ويستفيد من قطاع النفط والغاز 

لديه؟ إن املسائل أساسية وتتجاوز 
كثرياً القضية البسيطة املتعلقة بإقرار 

املرسومني التطبيقيَّني. فما هي ُأسس  
احلوكمة اجليدة واإلدارة السليمة للثروة 

اللبنانية من النفط والغاز؟
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على احلكومة اللبنانية أن . 1
تنضم رمسياً إىل مبادرة الشفافية يف 

الصناعات االستخراجية13هبدف 
ضمان الشفافية واإلفصاح )انظر 

امللحق 1 ملزيد من التفاصيل( 
حلوكمة مواردها الطبيعية وإدارهتا. 

واملبادرة “معيار عاملي” يدعو إىل 
إدارة للموارد الطبيعية تكون علنية 

وخاضعة للمحاسبة. وتطلب املبادرة 
من احلكومات والشركات اإلفصاح 

عن املعلومات املتعلقة خبطوات 
أساسية يف احلوكمة اخلاصة باملوارد 

الطبيعية للطاقة يف لبنان: أي العقود 
والرخص )مبا يف ذلك عملية املزايدة 

واملزاد ومنح البلوكات(، والتنقيب 
واإلنتاج، ومجع العائدات )لضمان 
امتثال الشركات إىل مبادئ “انشر 

ما تدفع”14(، وختصيص العائدات، 
واإلنفاق االجتماعي واالقتصادي، 

والتأثري يف البيئة )البحرية والربية(.

https://beta.eiti.org/about/how-we- 13 انظر
work.

.http://www.publishwhatyoupay.org/ 14 انظر

على لبنان أن يتبىن مبادئ . 2
ميثاق املوارد الطبيعية15. وامليثاق 

مهم ألنه شامل إذ يتضمن 12 
مبدأً تغطي تسلسل القرار )انظر 
امللحق 2(، والقرار ذا العالقة، 
وواضعي السياسات وأصحاب 

املصاحل ذوي الصلة. ويربز الرسم 
البياين املرفق أدناه املبادئ املتوافرة 

بالعربية مبا يضمن أن شيئاً لن 
يكون “ضائعاً يف الرتمجة”. وجيب 

على احلكومة اللبنانية والربملان 
واملؤسسات املسؤولة، وكذلك 

أصحاب املصاحل يف اجملتمع 
املدين، مثل “املبادرة اللبنانية 

للغاز والنفط”16، أن تتبىن امليثاق 
رمسياً، وجيب تبنيه يف التشريعات 

والتنظيمات ذات الصلة.

15 ميثاق الموارد الطبيعية متوافر هنا: 
http://www.resourcegovernance.org/sites/

default/files/Natural_Resource_Charter_Ara-

.bic20141002.pdf

http://logi-lebanon.org/. 16 انظر
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على لبنان أن يؤسس . 3
جهة مستقلة انظمة لقطاع 

الطاقة: جيب جعل هيئة إدارة 
قطاع البرتول مستقلة عن وزارة 

الطاقة واملياه وحتويلها قانونياً إىل 
هيئة ناظمة لقطاع النفط والغاز 

متلك سلطة موسعة لتنظيم املوارد 
الطبيعية اللبنانية وإدارهتا. ولفصل 
اهليئة واستقالهلا عن الوزارة أمهية 
يف محاية اإلدارة وصنع القرار من 

التدخل السياسي. وجيب خصوصاً 
أن تتوىل اهليئة مسؤولية عرض 

البلوكات يف مزادات والرتخيص 
للشركات لتستثمر يف املوارد الطبيعية 

وتستغلها. وجيب على اهليئة أن 
متتثل إىل معايري كل من مبادرة 

الشفافية يف الصناعات االستخراجية 
وميثاق املوارد الطبيعية وأن تصدر 

تقاريرها وفق هذه املعايري.
على لبنان أن يتبىن قانون . 4

ملسؤولية املالية العامة وقاعدة 
للمالية العامة.قواعد املالية العامة 

هي ضوابط بعيدة األجل لسياسات 
املالية العامة من خالل حدود 

عددية تُوَضع على جماميع املالية 
العامة، وتشمل عادة قواعد لتوازن 

املوازنة، وقواعد للدَّين، وقواعد 
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لإلنفاق، وقواعد للعائدات17. 
أما القاعدة اخلاصة باملالية العامة 

فضرورية للبنان من أجل حتقيق 
استدامة املالية العامة ومالءهتا، 

ولضمان شفافية السياسات 
ومصداقيتها، ولتحقيق اإلنصاف 

بني األجيال، وللتوصل إىل استقرار 
االقتصاد الكلي واستقرار مايل. 

ويف ضوء قاعدة املالية العامة ميكن 
حتديد اإلنفاق احلكومي من خالل 

تقييم للمدخول الدائم )شاماًل 
املسامهة املستدامة لعائدات املوارد(، 

فيما سُتّدَخر العائدات الدورية يف 
صندوق للثروة السيادية. وعلى 

غرار املثلني املعروفني جيداً لتشيلي 
والنروج، ستفرض قاعدة املالية 
العامة ادخاراً تلقائياً لعائدات 

القفزات املفاجئة يف أسعار النفط 
والغاز )يف صندوق للثروة السيادية( 

وحتديداً لإلنفاق احلكومي وفق 
عائدات ضريبية معدلة دورياً وحصة 

من عائدات النفط والغاز.

17 انظر صندوق النقد الدولي )2015(، 
قواعد المالية العامة في لمحة.

على لبنان أن يؤسس . 5
صندوقاً للثروة السيادية يدير ثروة 
النفط والغاز ويستثمرها. يف دراسة 

حول ثروة األمم، يستنتج البنك 
الدويل )2006( أن االقتصادات 
الكثرية الغنية باملوارد اليت مل تتبع 

“قانون هارتويك” واستهلكت ريوع 
مواردها متيل إىل امتالك معدالت 
ادخار “حقيقية” سلبية وتصبح 
أفقر سنة بعد سنة ألهنا تستهلك 

ثروهتا بداًل عن أن تستثمرها. 
وتقرتح الدالئل أن البلدان الغنية 

باملوارد اليت تتبع تنويعاً على “قانون 
هارتويك” متلك مداخيل أعلى، 
وتوزيعاً أكثر إنصافاً للمدخول، 

ومعدالت أقوى للنمو. كذلك إن 
اتبعت بلدان غنية باملوارد “قانون 

هارتويك” )مبا فيها فنزويال وترينيداد 
أند توباغو والغابون( لكانت بغىن 
كوريا اجلنوبية، فيما كانت نيجرييا 

ستصيب ثروة أكرب خبمسة أضعاف 
من ثروهتا احلالية.
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مالحظات ختامية
ال أستنظر من النظام السياسي 

املعتل والفاشل احلايل يف لبنان أن 
يقبل اإلطار التوجيهي املقّدم أعاله 
أو يطبقه طوعاً، ولو جزئياً. فهدف 
هذا امللخص السياسايت هو تقدمي 
توصيات واضحة حول السياسات 
واحلوكمة، وتعزيز الوعي باملسائل، 

وحتريك جمموعات املواطنني واجملتمع 
املدين ومجيع أصحاب املصاحل 
الساعني إىل لبنان جديد. إن 

الرهانات عالية: فاإلدارة السليمة 
والفاعلة واحلوكمة اجليدة يف شأن 
الثروة اللبنانية احملتملة من النفط 
والغاز ميكن أن تكون حتويلية؛ 

إذ قد تفتح آفاقاً جديدة وحتسن 
احتماالت الرفاه والنمو لألجيال 

احلالية واملستقبلية. والبديل يف ظل 
احلوكمة واملمارسات احلالية هو لعنة 

“فضالت الشيطان” ومفاقمة النظام 
الفاشل احلايل من اهلدر، واحملسوبية، 
والتفاوت املتزايد يف الثروة واملدخول، 
والرشوة، والفساد املستشري. إن ثروة 

لبنان من النفط والغاز ملك مواطنيه 
مجيعاً، احلاليني واملستقبليني، وجيب 
على أي قرار يُتخذ أن يستند إىل 
توافق وطين وإطار للحوكمة يقّدم 

الشفافية واإلفصاح واحملاسبة.
امللحق 1

معيار مبادرة الشفافية يف الصناعات 
االستخراجية

يّدد معيار مبادرة الشفافية يف 
الصناعات االستخراجية املتطلبات 
القابلة للتطبيق يف البلدان اليت تتبىن 
املبادرة إىل جانب مواد الشراكة اليت 
حتكم املبادرة. وأُطِلق معيار مبادرة 

الشفافية يف الصناعات االستخراجية 
للعام 2016 رمسياً يف املؤمتر العاملي 

للمبادرة الذي استضافته ليما يف 
24 و25 شباط 2016. ووضعت 

األمانة العامة العاملية للمبادرة 
مالحظات ومناذج توجيهية خمصصة 

لدعم البلدان يف جمال تطبيق 
املتطلبات.
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املتطلب 1 للمبادرة: إشراف 
جمموعة أصحاب املصاحل املتعددين
تتطلب املبادرة إشرافاً من أصحاب 

املصاحل املتعددين، مبا يف ذلك 
جمموعة فاعلة من أصحاب املصاحل 
املتعددين تشمل احلكومة والشركات 

ومشاركة كاملة ومستقلة وفاعلة 
ومؤثرة من اجملتمع املدين. وتشمل 

املتطلبات األساسية املتعلقة بإشراف 
أصحاب املصاحل املتعددين: )1.1( 

مشاركة احلكومة؛ )1.2( مشاركة 
الصناعة؛ )1.3( مشاركة اجملتمع 

املدين؛ )1.4( تأسيس جمموعة من 
أصحاب املصاحل املتعددين وعملها؛ 

و)1.5(خطة العمل مع أهداف 
واضحة لتطبيق املبادرة، وجدول زمين 
مالئم للمهل املقررة من جملس إدارة 

املبادرة.
)مزيد من التفاصيل يف: 

)https://eiti.org/node/4922#r1

املتطلب 2 للمبادرة: إطار قانوين 
ومؤسسي يشمل منح العقود 

والرخص
تتطلب املبادرة إفصاحاً عن املعلومات 

املتعلقة بقواعد إدارة القطاع 
االستخراجي، ومتكني أصحاب 

املصاحل من فهم القوانني واإلجراءات 
اخلاصة مبنح حقوق التنقيب واإلنتاج، 
واإلطار القانوين والتنظيمي والتعاقدي 

املطبق على القطاع االستخراجي، 
واملسؤوليات املؤسسية للدولة يف إدارة 

القطاع. وتشمل متطلبات املبادرة 
املتعلقة بإطار قانوين شفاف ومنح 

احلقوق الصناعية االستخراجية: 
)2.1( اإلطار القانوين ونظام املالية 
العامة؛ )2.2( ختصيص الرخص؛ 
)2.3( تسجيل الرخص؛ )2.4( 

العقود؛ )2.5( امللكية النفعية؛ 
و)2.6( مشاركة الدولة يف القطاع 

االستخراجي.
)مزيد من التفاصيل يف:

)https://eiti.org/node/4922#r2 
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املتطلب 3 للمبادرة: التنقيب 
واإلنتاج

تتطلب املبادرة إفصاحاً عن املعلومات 
املتعلقة بالتنقيب واإلنتاج، ومتكيناً 

ألصحاب املصاحل من فهم إمكانات 
القطاع. وتشمل متطلبات املبادرة 

املتعلقة بالشفافية يف نشاطات 
التنقيب واإلنتاج: )3.1( معلومات 

عن نشاطات التنقيب؛ )3.2( 
بيانات اإلنتاج؛ و)3.3( بيانات 

التصدير.
)مزيد من التفاصيل يف:

)https://eiti.org/node/4922#r3 
املتطلب 4 للمبادرة: مجع العائدات

ميكن لفهم ملدفوعات الشركات 
والعائدات احلكومية أن ينري نقاشاً 

عاماً حول حوكمة الصناعات 
االستخراجية. وتتطلب املبادرة توفيقاً 

شاماًل بني مدفوعات الشركات 
والعائدات احلكومية من الصناعات 

االستخراجية. وتشمل متطلبات 
املبادرة املتعلقة جبمع العائدات: 

)4.1( إفصاح شامل عن الضرائب 
والعائدات؛ )4.2( بيع حصة 

الدولة يف اإلنتاج أو عائدات أخرى 
جمموعة عينياً؛ )4.3( خمصصات 
البنية التحتية وترتيبات املقايضة؛ 
)4.4( عائدات النقل؛ )4.5( 

تعامالت املشاريع اململوكة للدولة؛ 
)4.6( املدفوعات على املستوى دون 

الوطين؛ )4.7( مستوى التجزئة؛ 
)4.8( التوقيت املناسب للبيانات؛ 

و)4.9( نوعية البيانات.
)مزيد من التفاصيل يف:

)https://eiti.org/node/4922#r4 
املتطلب 5 للمبادرة: ختصيصات 

العائدات
تتطلب املبادرة إفصاحاً عن املعلومات 
املتعلقة بتخصيصات العائدات، ميّكن 

أصحاب املصاحل من فهم كيفية 
تسجيل العائدات يف املوازنات الوطنية 
وحيث يصح األمر، يف املوازنات دون 

الوطنية. وتشمل متطلبات املبادرة 
املتعلقة مبخصصات العائدات: 

)5.1( توزيع العائدات؛ )5.2( 
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التحويالت دون الوطنية؛ و)5.3( 
إدارة العائدات والنفقات.
)مزيد من التفاصيل يف:

)https://eiti.org/node/4922#r5 
املتطلب 6 للمبادرة: اإلنفاق 

االجتماعي واالقتصادي
تتطلب املبادرة إفصاحاً عن املعلومات 

املتعلقة بالنفقات االجتماعية وتأثري 
القطاع االستخراجي يف االقتصاد، مبا 
يساعد أصحاب املصلحة على تقييم 
ما إذا كان القطاع االستخراجي يدفع 

باجتاه التأثريات والنتائج االجتماعية 
واالقتصادية املرغوبة. وتشمل 

متطلبات املبادرة املتعلقة باإلنفاق 
االجتماعي واالقتصادي: )6.1( 

النفقات االجتماعية للشركات؛ 
)6.2( النفقات شبه املالية العامة 

للمشاريع اململوكة للدولة؛ و)6.3( 
ونظرة عامة إىل مسامهة القطاع 

االستخراجي يف االقتصاد.
)مزيد من التفاصيل يف:

)https://eiti.org/node/4922#r6 

املتطلب 7 للمبادرة: النتائج 
والتأثري

ليس لإلفصاح املنظم عن بيانات 
القطاع االستخراجي استخدام عملي 

كبري من دون وعي عام، وفهم ملا 
تعنيه األرقام، ونقاش عام حول 

كيف ميكن استخدام عائدات املوارد 
يف شكل فاعل. وتسعى متطلبات 
املبادرة املتعلقة بالنتائج والتأثري إىل 

ضمان مشاركة أصحاب املصاحل يف 
حوار يتناول إدارة عائدات املوارد 

الطبيعية. وتؤدي تقارير املبادرة إىل 
تلبية مبادئها من خالل املسامهة يف 
نقاش عام أوسع. ومثة أمهية حيوية 

للعمل وفق الدروس املستخلصة من 
التطبيق، ولشرح الفوارق احملددة يف 
تقارير املبادرة ومعاجلتها حني تدعو 
احلاجة، ولتطبيق املبادرة على أساس 

مستقر ومستدام.
)مزيد من التفاصيل يف:

)https://eiti.org/node/4922#r7 
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املتطلب 8 للمبادرة: امتثال 
البلدان املطبِّقة للمبادرة واملهل 

احملددة هلا
يدد هذا القسم األطر الزمنية اليت 

قررها جملس إدارة املبادرة لنشر تقارير 
املبادرة )8.2(، وتقارير التقدم 

السنوية )8.4(، والتحقق )8.3(. 
ويدد نتائج عدم االمتثال إىل املهل 
واملتطلبات اخلاصة بتطبيق املبادرة. 
ويشرح أيضاً اإلمكانيات اخلاصة 

بالبلدان واملعايري اليت عليها تنفيذها 
يف سبيل التطبيق املتكيف )8.1( 

ومتديد املهل )8.5(.
)مزيد من التفاصيل يف:

)https://eiti.org/node/4922#r8 
امللحق 2:

ميثاق املوارد الطبيعية
يشمل 12 مبدأ تضم اإلسرتاتيجية 

والتشاور واملؤسسات، واحملاسبة 
والشفافية، والتنقيب ومنح الرخص، 

والضرائب، والتأثريات احمللية، 
والشركات املختصة يف املوارد واململوكة 

وطنياً، وتوزيع العائدات، وتقلب 
العائدات، واإلنفاق احلكومي، وتنمية 

القطاع اخلاص، ودور الشركات 
املتعددة اجلنسيات، ودور اجملتمع 

الدويل.
املبدأ 1: اإلسرتاتيجية والتشاور 

واملؤسسات
ينبغيأنتؤديإدارةاملواردإلىتأمينأكربمقدارم
ناملنفعةللمواطنينمنخالإلسرتاتيجيةوط
نيةشاملة،وإطارقانونيواضح،ومؤسسامت

ختصة.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/
approach/natural-resource-charter/

precept-1-strategy-consultation-and-

)institutions

املبدأ 2: احملاسبة والشفافية
تتطلب إدارة املوارد أن يكون صناع 
القرار مسؤولني أمام مجهور مستنري.

)مزيد من التفاصيل يف:
http://resourcegovernance.org/ 

approach/natural-resource-charter/
precept-2-accountability-and-

)transparency
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املبدأ 3: التنقيب ومنح الرخص
جيبعلىاحلكومةتشجيععملياتالتنقيبواإلنت
اجذاتالكفاءة،ومنحالرتاخيصبشفافية.

)مزيد من التفاصيل يف:
http://resourcegovernance.org/ 

approach/natural-resource-charter/
precept-3-exploration-and-license-

)allocation

املبدأ 4: الضرائب
جيبأنتمّكناألنظمةالضريبيةوالشروطالتع
اقديةاحلكومةمنتحقيقالقيمةالكاملةمن
مواردهامبايتسقمعجذباالستثماراتالال
زمة،وجيبأنتكونقويةومتماسكةإزاءتغريا

لظروف.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/
approach/natural-resource-charter/

)precept-4-taxation

املبدأ 5: التأثريات احمللية
جيبعلىاحلكومةمتابعةالفرصاملتاحةللحص
ولعلىفوائدحملية،وأخذالتكلفةالبيئيةواال

جتماعيةملشاريعاستخراجاملواردفياالعتب
ارمعالعملعلىتخفيفهاوالتعويضعنها.

)مزيد من التفاصيل يف:
http://resourcegovernance.org/ 

approach/natural-resource-charter/

)precept-5-local-effects

املبدأ 6: الشركات املختصة يف 
املوارد واململوكة وطنيًا

جيبأنتكونالشركاتاململوكةوطنياًقابلةللم
ساءلة،وذاتصالحيامتحددةجيداً،وهتدف

لتحقيقالكفاءةالتجارية.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/ 
approach/natural-resource-charter/

precept-6-nationally-owned-resource-

)companies

املبدأ 7: توزيع العائدات
جيبعلىاحلكومةاستثماراإليراداتبمايقق
أفضاللنتائجالعادلةلألجياالحلاليةوالق

ادمة.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/ 
approach/natural-resource-charter/

)precept-7-revenue-distribution
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املبدأ 8: تقلب العائدات
جيب على احلكومة اتباع منحىن 
سلس لإلنفاق احمللي لإليرادات 

مراعاًة لتقلبها.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/ 
approach/natural-resource-charter/

)precept-8-revenue-volatility

املبدأ 9: اإلنفاق احلكومي
ينبغيعلىاحلكومةاستخدامإيراداتاملواردكف
رصةلزيادةفعاليةاإلنفاقالعامعلىالصعيدين

الوطنيودونالوطين.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/
approach/natural-resource-charter/
)precept-9-government-spending

املبدأ 10: تنمية القطاع اخلاص
ينبغيعلىاحلكومةتسهيالستثماراتالقطاع
اخلاصلتنويعاالقتصادواالخنراطفيالصناع

اتاالستخراجية.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/ 
approach/natural-resource-charter/

precept-10-private-sector-
)development

املبدأ 11: دور الشركات املتعددة 
اجلنسيات

يتعينعلىالشركاتااللتزامبأعلىمعايريحقوقا
لبيئةواحلقوقاالجتماعيةوحقوقاإلنسان،

وبالتنميةاملستدامة.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/ 
approach/natural-resource-charter/

precept-11-roles-international-
)companies

املبدأ 12: دور اجملتمع الدويل
ينبغيعلىاحلكوماتواملنظماتالدوليةتعزيزال
تنسيقالتصاعديللمعايريلدعمالتنميةامل

ستدامة.
)مزيد من التفاصيل يف:

http://resourcegovernance.org/ 
approach/natural-resource-charter/

precept-12-role-international-
)community

امليثاق بكامله متوافر للتحميل يف:
http://resourcegovernance.org/sites/

default/files/documents/nrcj1193_
natural_resource_charter_19.6.14.pdf
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امللحق 3:
احلوكمة والشفافية واحملاسبة

مؤشرات احلوكمة يف العامل
200020062014

-1.063-0.938-0.405التحكم بالفساد
-0.375-0.322-0.142فاعلية احلكومة

االستقرار السياسي وغياب 
-1.721-1.846-0.529العنف/اإلرهاب

-0.220-0.190-0.387النوعية التنظيمية
-0.759-0.631-0.134حكم القانون

-0.417-0.410-0.288املشاركة واحملاسبة

املصدر: البنك الدويل

املصدر: البنك الدويل

حكم القانون
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املصادر
“بنك االعتماد اللبناين ش م ل” 
)2015(: “قطاع النفط والغاز: 
دعامة اقتصادية جديدة للبنان”، 

املنشور البحثي االقتصادي، كانون 
الثاين

إلياس، أ ر )2016(: “املوارد 
البرتولية يف املياه اللبنانية: احلاجة إىل 

تقييمات موثوقة وسياسات مناسبة”، 
املركز اللبناين للدراسات

البنك الدويل )2006(: “أين ثروة 
األمم؟ قياس رأس املال يف القرن 

احلادي والعشرين”، ُكِتبت مع البنك 
الدويل لإلنشاء والتعمري

جرموزك، إم، بويو، دي وخنلة إن 
)2014(: “ تصميم إطار للمالية 
العامة خمصص ملنتج حمتم للسلعة: 
خيارات أمام لبنان”، ورقة عمل 

 ،193/WP/14 لصندوق النقد الدويل
تشرين األول

حطيط، ن/هيئة إدارة قطاع البرتول 
يف لبنان )2014(: “قطاع البرتول 

يف لبنان: تارخيه وفرصه وحتدياته”، 
السادسة، معهد باسل فليحان املايل
ساكس، جاي دي ووارنر، إيه إم 

)2001(: “لعنة املوارد الطبيعية”، 
الدورية االقتصادية األوروبية، اجمللد 

45، ص ص 827 – 838
سولو )1974(: “اقتصاديات املوارد 

أو موارد االقتصاديات”، الدورية 
االقتصادية األمريكية، اجمللد 64، 

العدد 2، أوراق االجتماع السنوي 
الـ 86 للجمعية االقتصادية األمريكية 

وأعماله )أيار 1974(، 1 – 14
شعبان، ج وحرب، ج )2015(: 
“التداعيات على االقتصاد الكلي 

لعائدات مفاجئة من النفط والغاز يف 
لبنان”، املركز اللبناين للدراسات

صندوق النقد الدويل )2012(: 
“ أنظمة املالية العامة للصناعات 
االستخراجية: تصميم وتطبيق”، 

دائرة شؤون املالية العامة، آب
صندوق النقد الدويل )2014(: ورقة 
عن مسائل خمتارة حول لبنان، التقرير 
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القطري الرقم 238/14، متوز
صندوق النقد الدويل )2015(: 

“قواعد املالية العامة يف حملة”، مستند 
https://www.imf. .مرجعي، نيسان

org/external/datamapper/FiscalRules/
Fiscal%20Rules%20at%20a%20Glance%20

-%20Background%20Paper.pdf

صندوق النقد الدويل )2015(: 
تقرير اخلرباء عن مشاورات املادة 

الرابعة، التقرير القطري الرقم 
190/15، متوز

فان در بلوخ، إف )2011(،”املوارد 
الطبيعية: نقمة أم نعمة؟”، جملة 

األدبيات االقتصادية، اجمللد 49، 
العدد 2، ص ص 366 – 420

فرنكل، جاي إيه )2010(: “لعنة 
املوارد الطبيعية: مسح”، ورقة العمل 
15836، املكتب الوطين للبحوث 

االقتصادية
لودرمان، دي ومالوين، دبليو إف 

)حمرر( )2007(: “املوارد الطبيعية: 

ال لعنة وال قدر”، البنك الدويل، 
مطبعة جامعة ستانفورد

املبادرة اللبنانية للغاز والنفط، ورقة 
بيضاء؛ متوافرة للتحميل يف:

http://logi-lebanon.org/ 
مؤشر حوكمة املوارد 2013. متوافر 

http://www.resourcegovernance. :يف
org/sites/default/files/country_pdfs/

Index-MENA.pdf

شغل ناصر السعيدي سابقاً مناصب 
وزير االقتصاد والتجارة، ووزير الصناعة، 

والنائب األول حلاكم املصرف املركزي 
اللبناين. وشغل سابقاً أيضاً منصيب كبري 
االقتصاديني واإلسرتاتيجيني لـ "مركز ديب 

املايل العاملي" وكبري املستشارين لوزير 
املال اإلمارايت. هو اليوم رئيس شركة 

"ناصر السعيدي وشركاه".

د. انصر السعيدي


