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 الملخص

لسوق اجات اواقع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، وعلى دورها في تأمين احتي على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

في  وردة للنفطت المستقمنا بالتعرف على ماهية الشركا، أهداف هذه الدراسة ناني. ولتحقيقالمحلي، ومدى تأثيرها على االقتصاد اللب

ت الحرب أن وضع الى، كان قطاعاً عاماً بامتيازومراحل تطوره، حيث  لبنان، وذلك من خالل اعطاء نبذة عن قطاع النفط في لبنان

 النفط لشركات صتن، ورخ  الستيراد وتخزين النفط في لبنا ، فتنازلت السلطات اللبنانية عن حقوقها الحصريةأوزارها االهلية اللبنانية

ة   وتوزيع يناستيراد وتخز مهام  -الوقود في توزيع المشتقات النفطية وإدارة محطات محصوراً قبل ذلك والتي كان دورها  -الخاص 

 . النفطي ة المنتجات

ا فعليً عاملة ركات الأهم الشوذلك من خالل التعرف على ، كما قمنا بالقاء الضوء على واقع الشركات المستوردة للنفط في لبنان

 ركاتأن لهذه الشبيعتبر البعض وومراحل تطورها. وواقعها وتاريخ هذه الشركات  عنمختصرة اعطاء نبذة و ،في مجال استيراد النفط

م بالسكيانها المستقل عن الدولة وتصفها  ار، فيما طية واألسعوق النفبالكارتيل النفطي الذي يحقق األرباح المعلنة وغير المعلنة ويتحك 

ل حيث تصمام األمان االخر أنها يرى فيها البعض  حاجات ر يي سبيل توففمنية المالية واالدارية واألمخاطر وتتعرض للكثير من التحم 

 .ظروففي أصعب الحتى و المشتقات النفطيةالبلد من 

ها على ى تأثيرمقارنة احصائية للشركات المستوردة للنفط من حيث الحجم االقتصادي ومدوفي نهاية المطاف، قمنا باجراء 

 وذلك بعد االستحصال على الكميات المستوردة من وزارة الطاقة في لبنان . الدخل القومي

 

 .الدخل القومي ،النفطي الكارتيل ،الشركات المستوردة للنفط، النفط الكلمات المفتاحية:
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 المقدمـــة

 ها االنسان اسيراً ، فوهب البشرية حياة جديدة اصبح في سره والسيطرة عليهأاستطاع البترول بخصائصه الفريدة غزو العالم ب

ا طً يرتبط ارتبالتطورات، باالحداث وا حافال ً وقد كان تاريخ البترول خالل القرن العشرين عالماً  .له في احتياجاته ومتطلباته خاضعاً 

  لمة الفصل في جميعفي عالمنا المعاصر وصاحب ك  يومنا هذا يعتبر من اهم المواضيع والنزاعات، وال يزال حتى ا بالمستجداتوثيقً 

 واالقتصادية.  صراعات وعالقات العالم السياسية

ستراتيجية إالمنطقة االكثر  تواصبح كبر احتياطي عالمي من النفط،أاهميته ارتفعت أهمية الشرق األوسط كو وبفضل البترول

كسالح  عمال النفطيجة استمن القرن العشرين، ونت خالل العقد السابعوحيوية بالنسبة ألميركا والدول الكبرى، والسيما بعد أزمة النفط 

 سياسي للضغط على أميركا والدول األكثر تحالفًا مع إسرائيل.

ي فنفط األهم كامن الماجتياح العراق وتدميره، إال من أجل استكمال السيطرة على وما حرب أفغانستان وحرب الخليج الثانية ثم 

نفط البحرية للبرية والعالم والممتدة من شواطئ ُعمان على مداخل الخليج العربي، وحتى بحر قزوين، والسيطرة على خطوط االمداد ال

ات يكم باقتصادرة وتحاد تعطي االمبريالية األميركية قدرات سيطوالغاز الطبيعي. إن السيطرة على هذه المكامن النفطية وطرق االمد

 العديد من دول العالم في زمن السلم، وتتضاعف أهمية هذه السيطرة في اوقات الحرب . 

في امداده  قد ساهم ،مالعال تعتبر األغنى بالنفط والغاز في ة، اال ان موقعه في منطقعلى الرغم من عدم توفر النفط فيهاما لبنان ف

طرابلس من هراني والى شواطئه في الزبأقصى حاجاته من الطاقة لعشرات بل مئات السنين المقبلة، وذلك عن طريق مد أنابيب النفط 

ض ا بعالداخل كم طوراتتولكن  .المملكة العربية السعودية والعراق واللتان تملكان أول وثاني اكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم

ت بعضها ئ، حيث بنالميلشيات الطائفية على الموانبعض استولت  فخالل الحرب األهلية ،تطورات المحيط عطلت هذه االستفادة كليًا

 ة. موانئ عديدة لها على امتداد الشاطئ وأقامت في بعضها خزانات للوقود، واستولى بعضها اآلخر على خزانات قائم

صحاب أة شهية بعضها على األقل، كما فتحت هذه التجار من قبل هذه الميليشيات او وازدهرت التجارة بالمشتقات النفطية

ة عد ضم قيادبانية، الميليشيات للسيطرة على قطاع النفط في لبنان. وبعد أن وضعت الحرب األهلية أوزارها، تنازلت السلطات اللبن

في إطار  ا ينحصرالتي كان دورهولى شركات النفط السابقة، الميليشيات إليها، عن حقها الحصري في استيراد المشتقات النفطية إ

 . ( 6، ص 1999 ،أبو مصلح ) .زيع الداخلي، وإلى شركات مستحدثةالتو

 

 اشكالية البحـث

لطاقة في مجمل ا لنفطيةاتمثل المشتقات النفطية المصدر األساسي واألهم للطاقة في لبنان، وتتفاوت تقديرات نسبة هذه المشتقات 

لكين، المسته يتم استهالكها. فاإلحصاءات غير متوفرة بشكل تفصيلي، كما أن تهريب بعض المشتقات أو استيرادها من قبلالتي 

ار بين ت في األسعلفروقاوبكميات صغيرة، عبر الحدود اللبنانية السورية، تبقى غير معروفة ومن الصعب تقديرها، إذ إنها ترتبط بنمو ا

 .(  5، ص 1999 ،أبو مصلح ) .البلدين
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لع ر هذه الستوفيكان ال بد من الحرص على  كماليات،من المن الضروريات اليومية وليست باتت ن النفط ومشتقاته وحيث أ

ما راته والسي  عة تطوهنا تكمن أهمية العمل في هذا المجال وضرورة متاب . فمنالضرورية للناس والتي بدونها يمكن أن تُشل  الحركة

 لبنان.  عار فيتطور األسعار عالمياً ومحلياً، فأي حدث في العالم يؤثر على األسعار العالمية التي تنعكس بدورها على األس

على دورها بنان، والمستوردة للنفط في ل تسليط الضوء على واقع الشركاتفي ظل هذه المعطيات، فان اشكالية البحث تكمن في 

 في تأمين احتياجات السوق المحلي، ومدى تأثيرها على االقتصاد اللبناني.

 

 أهميـة البحـث

لسوق ااحتياجات ن القسم األكبر مفي تأمين في لبنان ركات المستوردة للنفط الشدور وفعالية يستمد البحث أهميته من خالل 

-فترض نان التي يطية في لب، وغياب السياسة النفةعالميالسعار النفط ألالتقلبات الحادة المحلي من المشتقات النفطية، وال سيما في ظل 

ن احتياطياً للبلد يجعلها بمعزل نوعاً ما عن التأثير المباشر والسريع لألسعار العالمية،أ -اإليمان أقل لشركات اه يجعل هذ مما ن تؤم 

 تحت ضغوط المخاطر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها .تعيش 

األقوى ولقة األساس الحوالتي تُعتبر في لبنان ركات المستوردة للنفط الش بيان دورتكمن أهمية البحث في اما من جهة اخرى ، 

م بالسحيث ، النفط قطاع في ، ة واألسعاروق النفطييوصفها البعض بالكارتيل النفطي الذي يحقق األرباح المعلنة وغير المعلنة ويتحك 

لت مخاطر أمنية في سبيل تاالخر فيما يرى فيها البعض  نت البلد في أصعب الظروف وتحم  اته من حاجر يوفصمام األمان كونها أم 

 .المشتقات النفطية

 

 أهداف البحـث

المشاكل  نمللعديد  الشركات المستوردة للنفط في لبنان كغيرها من الشركات التجارية االخرى خالل تنفيذ انشطتهاهذه تتعرض 

اقة وزارة الط )من جهة  خضوعها الشراف ورقابة االدارات العامة والجهات الرسمية اللبنانية المختلفة... اال انوالتحديات المخاطر و

كما ان  ، كومية لجمارك ...( وما يترتب عليها من ضرورة مواجهة ومواكبة القرارات والتشريعات الح،وزارة االقتصاد ، ادارة ا

ن باب جعلت مه االسارتباطها وتأثرها المباشر بالسوق العالمي وتطوراته وانعكاساته على سعر النفط المحلي من جهة اخرى ، كل هذ

خرى   .ية االديات والمخاطر من الشركات والمؤسسات ذات االنشطة التجارالشركات المستوردة للنفط في لبنان اكثر عرضة للتح

  

 من هنا فان الهدف االساسي من هذه الدراسة هو اجراء بحث علمي يساعد على:

 .الشركات المستوردة للنفط في لبنان أهمالتعرف على  – 1

 .انشطتهاوخطوات التعرف على ماهية الشركات المستوردة للنفط في لبنان وطبيعة  – 2

 .وتأثيرها على الدخل القومي واقع الشركات المستوردة للنفط في لبنانتسليط الضوء على  – 3
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 منهجية البحـث

حددة مقنيات تلذا يجب اتباع  ،فانها تتطلب اقامة بحث شامل وموضوعي ،هذه الدراسة معبرة تماماً عن الواقع لكي تكون

ع على الل االطاللي من ختمَّ االعتماد على المنهج الوصفي التحلي وقدللوصول الى الحقائق والمعلومات التي تغذي هذا البحث العلمي. 

 لموضوع قيدن اري  عالتي لها صلة بموضوع الدراسة ، وذلك بهدف تكوين اإلطار الفكري  والنظ والندوات والمقاالتالكتب والمراجع 

 الدراسة. 

ف بطريقة بالوص يمكن تعريف المنهج الوصفي التحليلي بأنه طريقة لدراسة الظواهر أو المشكالت العلمية من خالل القيامو

ذلك  تم استخداملة، ويعلمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشك

 ي تحديد نتائج البحث.ف

لظاهرة ناسب ايُ  ليبالتا هوويعد المنهج الوصفي التحليلي من أكثر المناهج استخداًما في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية و" 

 ( 2004) مقداد والفرا،  ." البحث هذا موضع

 

 فرضيــات البحـث

تخمينات  وضع بعضاالسئلة الرئيسية الشكالية الدراسة، وقد قمنا بتتمثل فرضيات البحث في مجموع اإلجابات المتوقعة على 

 وفرضيات البحث والتي تلخصت في النقاط التالية:

ي من حيث القتصاد اللبناناتعد الشركات المستوردة للنفط في لبنان من الشركات التجارية الكبرى الهامة والمؤثرة في  – 1

 الحجم االقتصادي وطبيعة النشاط .

 . تُعتبر الشركات المستوردة للنفط الحلقة األساس واألقوى في القطاع - 2

  .النفط رسم إستراتيجية قطاعفي لبنان تهدف الى من قبل وزارة الطاقة سياسة نفطية واضحة  غياب أي - 3

 ظمة او جهةجد اي منال يو في ظل الرقابة المحدودة للدولة ، فإن قطاع النفط في لبنان يعاني من سوء تنظيم وادارة حيث - 4

 ذات سلطة فعالة تدير او تنظم هذا القطاع .

 

 الدراسات السابقة

لك الى أن ذويعود تتناول موضوع الدراسة بشكل مباشر أو غير مباشر،  سابقةعلمية ة دراسأي من الحصول على  نتمكنلم 

زال محاطة بنان ال تلأنشطة الشركات المستوردة للنفط في أن الكثير من الغموض، كما قطاع النفط في لبنان وأرباحه ال يزال يشوبه 

 ا.هي حولبغالف متين من السرية العالية، يصعب معها على الباحثين الخوض أو التعمق في أي دراسة علمية أو بحث أكاديم

الثروة والنفط  واقعمجموعة من الكتب والدراسات السابقة حول  في هذه الدراسة هيالمصادر التي اعتمدنا عليها  لذلك فان

 لبنان، ع النفط فيوالندوات حول قطاوالدوريات وقد تم االستعاضة عن هذا النقص باللجوء الى بعض المقاالت  .في العالمالنفطية 

  بنان،العاملة في لالتقارير التي تصدر عن جمعية تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، وبعض الشركات النفطية و
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 جلاذلك من ، ولبحثانا على األنترنيت في عملية كما اعتمد وانين المنظمة ألنشطة هذا القطاع،االستعانة بالق باالضافة الى

لمرجوة هداف ابحث ليتم االنطالق منه كأساس إلعداد الدراسة والوصول إلى النتائج واالالحول موضوع  ن إطار معرفي كاملويكت

 منها .

 التي اعتمدنا عليها نذكر : ومن بين الدراسات واألبحاث السابقة

و على المستوى الدولي وه المورد األكثر إثارة للصراعاتهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  : )2013) خيرالديندراسة  -1

هة، تهلكة من جأو المس بالنسبة للدول المنتجة دور وأهمية القطاع النفطي في اإلقتصاد الدولي سواءً  وذلك من خاللالثروة النفطية، 

ية وحتى ة والسياسلى أهمية الثروة النفطية على األصعدة اإلقتصاديع التعرفضافة إلى باإلوبالنسبة للجزائر من جهة أخرى، هذا 

 العسكرية . 

 يتسساؤالم الهيكل إلى إستراتيجية إستغالل الثروة البترولية في األسواق الدولية من خالل التعرف على تطرقت الدراسة كما

ر مستوى أسعالعالمي باتأثر االقتصاد ومدى ، ات أسعار النفط ومدى التحكم فيهاالمؤثر في مكونات السوق البترولية العالمية، ومحدد

 النفط .

غة صيامحاولة و، إلستراتيجيات البديلة للطاقة النفطية على المستوى الدولي ارف على إلى التعأيضاً هدفت الدراسة كما 

نفطية الثروة ال صيب مناستراتيجيات بديلة لقطاع المحروقات في الجزائر من أجل استخدام أمثل في إطار اإلستغالل المستدام ، وترك ن

 .لألجيال الالحقة

 

لتاريخ واألهمية و اقطاع المحروقات الجزائري من حيث  علىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف :  )2008) مقليددراسة  -2

ت التحوال الى . ثم تطرقت الدراسةاإلمكانيات ، إضافة إلى خصائص اإلقتصاد الجزائري ومدى اعتماده على قطاع المحروقات 

لسوق اقتصاد إت الوطني خاصة في ظل تحول الجزائر إلى ومدى إنعكاساتها على قطاع المحروقا ةاإلقتصادية والسياسية العالمي

 .كإستراتيجية متبعة 

الطاقات  وعلى، 2030للطلب العالمي إلى حدود عام فاق المستقبل آومصادر الطاقة المختلفة  الضوء على كما سلطت الدراسة

رول في ا بعد البتحلة ملمر ءات الالزمة استعداداً ، إضافة إلى أهم اإلجراالتعاون الدولي في مجال العالقة البديلة الممكنة، وأهمية

 .الجزائر
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 ماهية الشركات المستوردة للنفط في لبنانالمبحث األول : 

ط تيراد النفي مجال اسفلنفط في لبنان ، باالضافة الى أهم الشركات العاملة ا قطاعباعطاء نبذة عن  المبحثقوم من خالل هذا نس

 وذلك وفقاً لما يلي :

 

 في لبنانقطاع النفط نبذة عن المطلب االول : 

 

عند مصب  ن للتكريرقطاعاً عاماً بامتياز، قوامه أنابيب النفط من السعودية والعراق، ومصفاتافي لبنان كان قطاع النفط " 

 )."  1988عام  تىح والتخزين ( ) االستيراد وكانت الحكومة اللبنانية قد احتكرت هذا القطاع ، األنبوبين في الزهراني وطرابلس

 .(  276، ص 2010 ،طنوس

السلطات  ، تنازلت نيالمصافي في طرابلس والزهراومع انتهاء الحرب االهلية اللبنانية وما رافقها من تدمير  1992وفي العام 

صت ة ا لشركات النفط اللبنانية عن حقوقها الحصرية وسلطتها االحتكارية الستيراد وتخزين النفط في لبنان ، ورخ  والتي كان  -لخاص 

  النفطي ة . منتجاتال وتوزيع استيراد وتخزين مهام  -في توزيع المشتقات النفطية وإدارة محطات الوقود محصوراً قبل ذلك دورها 

سياسيين بار الكفأُنشئت شركات جديدة يملكها  ،وسرعان ما انسحب القطاع العام من مهمة االستيراد لمصلحة القطاع الخاص

 ة احتكاريةمجموع ، لتأليف من قادة الطوائف والميليشيات، انضمت إلى شركات أجنبية كانت تعمل في إطار توزيع المشتقات النفطية

ات بُنيت خزانكات، وض الشرواستولى على خزانات النفط في الزهراني وطرابلس بع ًعا.النفطية استيراداً وتوزي تتحكم بسوق المشتقات

 أيضاً لهذه المهمة.  ومرافىءجديدة 

ي لنفطية التكارات المصلحة االحت السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتتالية قلصت من دور وزارة النفط في قطاع الطاقةان 

معادلة  حسبب وعياً وتحديد األسعار أسبمراقبة  على صالحيات وزارة النفط اقتصرتيملك بعضها كبار قادة الطوائف في السلطة. فقد 

األنابيب  نات وخطهي الخزاوما تبقى من ممتلكات مصافي النفط الصالحة إلعادة التأهيل، االشراف على و ،سرية ال يتم الكشف عنها

 .في طرابلس نانيلبراق بالشاطئ الالذي يربط لبنان بالسعودية في الزهراني، والخزانات واألنابيب التي تربط حقول النفط في الع

لية لمحلسوق ااوقد قدم العديد من الخبراء دراسات جدوى اقتصادية تظهر ربحية إنشاء مصفاة للنفط في لبنان تغطي حاجة 

رية، ية االحتكاالنفط . ولكن هذه الدراسات تتناقض في نتائجها مع مصالح الشركاترباح مرتفعة نسبياً أللمشتقات، وتستطيع التصدير ب

 ظهرديدة تُ عقتصادية الرغم من نشر دراسات جدوى اعلى و وهكذا هي مهملة وغير قابلة للنقاش من قبل السلطات اللبنانية.بالتالي فو

لى ان يعتمد عبح لبنربحية إعادة بناء معامل التكرير، فإن الحكومات المتعاقبة لم تعر هذا الموضوع االستراتيجي أي اهتمام، وأص

 .منذ ذلك الحيناستيراد المشتقات النفطية 

لت المصفاتان تشغيالً خاطئاً ودون صيانة رغم تحذيرات الخبراء في المصفاتين، وُعط لتا   1993وفي سنة  ووضعتا خارج ُشغ 

مليون دوالر، وثمن  150كانت كلفة التصليح والصيانة في ذلك الحين ال تتجاوز العمل دون صيانة أيضاً بغية الحفاظ عليها . وقد 

لتا إلى خردة ال قيمة لها.  ،والى المليار دوالرالمصفاتين ح  (2010)أبو مصلح، وتركت المصفاتان لالهتراء، وتحو 
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بذب ، وتذقاتفي أسعار المشت غير مبرر ن ذلك ارتفاععونتج  ،وبذلك ُخصخص قطاع النفط في لبنان دون نقاش ودون قانون

ر المشتقات أسبوعياً، وحسب معادلة س الخام  سعار النفطأمعدل  رية جداً في وزارة الطاقة، يقال إنها مبنية علىدائم في العرض. وتُسع 

 ألربعة أسابيع. 

والكاز  وت والغازشركة نفط تستورد كل أنواع المحروقات وتبيعها في السوق المحلية، سواء من البنزين والماز 14ناك نحو ه

ة وبشكل ر مباشريملكون شركات توزيع )وسطاء نقل أو تجار الجملة( بصورة مباشرة وغي جميع هؤالء المستوردينف ووقود الطيران،

قوم بها تت التي األوقات العادية، أي خارج عمليات دعم المحروقا في حيث كانتكامل أو جزئي، بحسب ما يؤكد عاملون في السوق. 

 .ركاتش 210في أوقات الدعم يزيد عددها على  تبينما كانشركة،  40الدولة، يصل عدد وسطاء النقل والتوزيع إلى نحو 

سب دها بحأما متعهدو نقل المحروقات، أي أصحاب الصهاريج المتعاقدون مع شركات االستيراد ووسطاء النقل، فيصل عد

و وهناك نح تعمل بصورة شرعية وبأوراق رسمية، 600صهريج، بينها نحو  900المعطيات المتوافرة في السوق المحلية إلى نحو 

ون إلى هذا  300 حة المصل بحكم القطاعتعمل بصورة غير رسمية. وبما أن عملهم مرتبط مباشرة بعمل المستوردين، فهم منضم 

 . المشتركة مع المستوردين الذين يمث لون بدورهم مجموعة أخرى ممن يوصفون بأهم زعامات لبنان األساسية

، لكن عددها في لبنان لعددهاإحصاء رسمي  ال يوجد أي التيلوقود امحطات  وهي طالنف قطاعثم تأتي الحلقة األخيرة من 

ص لها قانوناً، والنصف الثاني يعمل  1560محط ة عاملة، نصفها فقط ) 3000التقريبي يصل إلى نحو  ن دون أي ممحط ة( مرخ 

مع  اختالف أنواعهاترخيص رسمي. وغالبية المحطات مملوكة من مستوردين أساسيين، أو لديها عقود بيع محروقات على 

 (2012)وهبة،. المستوردين

 

 أهم الشركات المستوردة للنفط في لبنانالمطلب الثاني : 

 ياه السابققة والمالطاوزير ال يوجد اي مصدر رسمي يحدد عدد الشركات المستوردة للنفط العاملة فعلياً في لبنان ، حيث أن 

شركة  30ى انه قامت شركة في لبنان الستيراد المشتقات النفطية الفتا إل 176لنحو اشار إلى منح تراخيص المهندس جبران باسيل قد 

ليا كمستوردة شركة يمكن تسميتها فع 16وأضاف أن هناك  .2009شركة في العام  25و 2008فقط بالعمل على االستيراد في العام 

 (2010 ،باسيل)  . السوق اللبنانيةفي المئة من كمية اإلستيراد في  60فعلية ، من بينها خمس شركات تستورد 

ل" او ن "كارتييكون في لبنايه أن ففي معرض ن وسكار يمينلسيد أرئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان اويشير 

 حة لبنان قياساً بأس به مقارنة بصغر مسا عدد الوهو شركة مستوردة للمشتقات النفطية  14، الى أن هناك  حصرية في قطاع النفط

 ، توسطة والكبرىمببقية الدول ال
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 ( 2014. ) العجم، فطية من مصادر ودول عدة ومختلفةشتقات النمالهذه الشركات تستورد حيث 

 : في لبنان وهي -والعاملة حالياً  -الباحث بتسليط الضوء على اهم الشركات المستوردة للنفط  وسيقوم

 : Total Libanشركة توتال ليبان  – 1

قامت ببيع  1976، وفي العام  1951الى لبنان وعملت في مجال قطاع النفط منذ العام  Total Groupeدخلت مجموعة توتال 

نسحبت من عندما ا Essoقامت بشراء جميع منتجات  1978من اسهمها الى رجل االعمال اللبناني خليل غطاس . وفي العام  51%

 لبنان جميع الشركات العالمية االخرى .

تال لبنان من عائلة خليل غطاس ، وانشات شركة تو %51شراء الـ  Total Groupeاعادت مجموعة توتال  1991في العام و

ئنة في منطقة حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الكا ش.م.ل. حيث اصبحت شركة فرعية من شركة توتال الفرنسية االم.

لة منطقة جل بليه ، اما مستودعاتها وخزاناتها فتوجد على شواطىء الساحل اللبناني قباجاك سو بيروت ويديرها الفرنسي –االشرفية 

 الديب .

 

 : Mobil هولدينكز انك ش.م.ل شركة وردية – 2

" واحدة من أولى شركات البنزين  Socony-Vaccumتحت اسم شركة "  1922مارست الشركة  نشاطها في لبنان منذ العام 

ها ت(، تل Iraqi Petroleum Corporation)IPC شهدت بناء مصفاة طرابلس في شراكة مع  1934ي العام العاملة في لبنان . وف

"  وشغلت Mobil Oil Lebanonأصبحت تعرف باسم "  1955مصفاة الزهراني التي كانت مشروعاً مشتركاً مع كالتكس. وفي عام 

عندما تم نقل المكتب اإلقليمي إلى المملكة العربية السعودية . وفي العام  1960دور المكتب الرئيسي اإلقليمي للشرق األوسط حتى العام 

 Wardieh" وتغيير االسم إلى الوردية هولدنكز انك  Mobil Oil Lebanonاالحدب بشراء "  قام السيد محي الدين 1977

Holdings Inc . 

وزير وليد جنبالط دية لعدة مساهمين ومن بينهم البيع حصصه واسهمه في الورباالحدب  بعد انتهاء الحرب األهلية قام السيد

٪ من 15اشترى كل من موبيل وبنك عودة  1996حصص جميع المساهمين اآلخرين. في عام  1995الذي اشترى بدوره في العام 

لحصص ل اك" على الساحة من خالل شراء  Traco Groupدخلت المجموعة تراكو "   1997جنبالط. وفي نهاية العام  أسهم وليد

 . 2006واالسهم المتبقية للسيد جنبالط ،كما  قامت في نهاية المطاف بشراء حصص أسهم إكسون موبيل في عام 

ها تاما مستودعا جبل لبنان وتديرها السيدة دانيا نكد ، –حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الكائنة في منطقة الدورة 

 واطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة الدورة . فتوجد على ش -مليون ليتر  55خزينية حوالي تخزان بطاقة  18المكونة من -وخزاناتها 
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 : Medcoشركة مدكو  – 3

ص، ومن ع الخاتعود شركة مدكو الى مجموعة شماس )عائلة آل الشماس ( وهي واحدة من أكبر المجموعات التي يملكها القطا

ملها، عبعد وقت قصير من بداية ومن قبل الراحل جورج شماس،  1910تأسست في عام   .مجموعات الشركات في الشرق األوسط

وفي العام  لطاقة.لأصبحت أكبر شركات استيراد وتسويق الفحم في منطقة الشرق األوسط، في الوقت الذي كان الفحم المصدر الرئيسي 

 .قةي المنطالمستوردة للمنتجات المكررة األكبر ف تحولت المجموعة إلى األنشطة البترولية  فكانت من بين الشركات  1924

نواع ع لمختلف االتوزيتعنى المجموعة اليوم بجميع أنشطة االستيراد والتصدير والتخزين والتداول والتكرير والتسويق والنقل و

ة، مجال الطاق ات فيستراتيجيالمنتجات النفطية في الشرق األدنى . كما تعتبر مجموعة الشماس رائدة في مجال االستثمار وتطوير اال

بيروت ويديرها السيد  –شرفية حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الكائنة في منطقة اال .والتكنولوجيا الفائقة، والبناء واالتصاالت

 مارون الشماس ، اما مستودعاتها وخزاناتها فتوجد على شواطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة الدورة . 

  

 : Cogico شركة كوجيكو ش.م.ل – 4

ير بهدف القيام بجميع األنشطة المتعلقة بتجارة واستيراد وتصد 1986 حزيران17في COGICOشركة كوجيكو تأسست

 ن خالل عقود مباشرة معمولهذا الهدف تقوم الشركة باستيراد المنتجات النفطية  .وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية في لبنان والخارج 

ل في جميع أنحاء محطة لتعبئة الغاز وتوزيع المحروقات تعم 160دوليين مشهورة وتقوم بتوزيعها عن طريق شبكة واسعة من موردين 

 .المناطق اللبنانية 

لى علبحري من بلدة الجية جنوب لبنان اعلى الجانب  -يير الدولية ووفقا للمعا -قامت الشركة ببناء منشآت التخزين الخاصة بها 

كما قامت  .مسالطن لتخزين األسفلت والبنزين المازوت والفيول والغاز ال 55000متر مربع بطاقة إجمالية قدرها  40.000مساحة 

 .طن 35000متر الستقبال سفن حمولة كاملة تصل إلى  500من اجل عملية التفريغ بتجهيز خطين بحر بطول 

ن مكشركة شقيقة لتغطية أكبر حصة   Levant Oilبشراء شركة ليفانت اويل  COGICOوكجزء من خطة التوسع قامت 

نشاطها االداري في  حالياً تمارس السوق المحلية وتوسيع أنشطتها التجارية لتشمل استيراد وتصنيع الزيوت والمنتجات الكيميائية.

  بنان ويديرها الشيخ جهاد الزهيري.ل –مكاتبها الكائنة في منطقة فردان 

  

 : Hypco شركة هيبكو ش.م.ل – 5

ركات الى عائلة آل البساتني، وتعد واحدة من شHydrocarbon Products Company Hypco تعود شركة هيبكو ش.م.ل.

وتقوم بجميع  1965عام النفط األساسية في لبنان، وبالتالي هي واحدة من الالعبين األساسيين في قطاع النفط في لبنان. تأسست في ال

 . ن وتوزيع المشتقات النفطيةأنشطة تجارة واستيراد وتصدير وتخزي
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ها تاما مستودعا بيروت ويديرها السيد بشير البساتني ، –حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الكائنة في منطقة الصنايع 

 نطلياس.واطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة افتوجد على ش -مليون ليتر  27زانات بطاقة تخزينية حوالي المكونة من خ-وخزاناتها 

الى زيادة الطاقة  باستئجار شركة ليفنت اويل لمدة عشر سنوات مما ادى 2010وكجزء من خطة التوسع والتطور فقد قامت خالل العام 

 مليون ليتر 82التخزينية الى 

 

 : Coral Oil شركة كورال – 6

ائدة في كشركة من شركات النفط الر -  Shell International Petroleum Co. Ltdقررت شركة شل العالمية للبترول 

 سوريا ليمتد شركة شل "بفتح مكتب فرعي في بيروت تحت اسم  1926توسيع وجودها في الشرق األوسط ، فقامت في العام  - العالم

 . "شل لبنان "تم تغيير اسم هذا الفرع ليصبح  1964. وفي عام ""

م إلى مغادرة عندما قررت الشركة األ 1976ق اللبنانية حتى عام وكانت شل لبنان تعد من شركات البترول الكبرى في السو

ري كوكيل حص -ال من أجل مواصلة إدارة األعم-وتم التنازل عن الفرع المحلي للموظفين الحاليين .البالد بسبب الحوادث المؤسفة

 ." The Coral Oil Co. Ltd" لشركة شل وسجلت باسم شركة كورال اويل 

الى  1995ام وف القاسية الناتجة عن االضطرابات المدنية، ظلت الشركة تحت إدارة الموظفين حتى عوعلى الرغم من الظر

 .1999جميع األسهم في عام من ثم جزء من أسهم الشركة وعلى   Moronchaشركة القابضةالحين استحوذت 

المكونة من -اما مستودعاتها وخزاناتها ، اس بيروتر –ئنة في منطقة الروشة حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الكا

 توجد على شواطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة برج حمود .ف -مليون ليتر  48خزانات بطاقة تخزينية حوالي 

 

 : LiquiGas شركة  – 7

م أسست في العاالى عائلة آل يمين، وتعد واحدة من شركات النفط األساسية في لبنان. ت  Liquigasتعود شركة ليكوي غاز 

  .وتقوم بجميع أنشطة تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية  2006

ن ، اما ر يميجبل لبنان ويديرها السيد اوسكا –حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الكائنة في منطقة ذوق مكايل 

واطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة فتوجد على ش -مليون ليتر  25خزانات بطاقة تخزينية حوالي  7المكونة من -مستودعاتها وخزاناتها 

  الذوق .

 : Uniterminals شركة يونيترمينال  – 8

الكويتية  IPG منها، فيما تمتلك شركة%50وهي شركة لبنانية مساهمة يملك آل عبجي )أصحاب بنك بيمو( وورثة بيار خوري 

  .، وتقوم بجميع أنشطة تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع المشتقات النفطيةالباقية %50الـ
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ن، اما جبل لبنان ويديرها السيد سليم رمضا –حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الكائنة في منطقة البوشرية  

ل اللبناني قبالة منطقة توجد على شواطىء الساحف -مليون ليتر  62لمكونة من خزانات بطاقة تخزينية حوالي ا-مستودعاتها وخزاناتها 

 البوشرية.

 

 : IPT شركة  – 9

سوق  وسرعان ما احتلت موقعا" متقدما" في من قبل السيد ميشال عيسى 1985عام  IPT انشئت شركة عيسى للبترول 

رة في معظم المناطق وادارتها لشبكة كبيرة من المحطات المنتش وتوزيع المشتقات النفطية المحروقات اللبناني عبر استيراد وتخزين

 اللبنانية . 

ها ما مستودعاتجبل لبنان ويديرها السيد ميشال عيسى، ا –اري في مكاتبها الكائنة في منطقة عمشيت حالياً تمارس نشاطها االد

 واطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة عمشيت .فتوجد على ش -مليون ليتر  21زانات بطاقة تخزينية حوالي المكونة من خ-وخزاناتها 

 : United شركة يونايتد  – 10

لبناني وتخصصت في سوق المحروقات ال من قبل السيد جوزيف الطايع 1983عام  united انشئت شركة يونايتد ش.م.ل. 

 –صبح مي منطقة ذوق فائنة عبر تجارة المواد البترولية والزيوت المعدنية على انواعها . حالياً تمارس نشاطها االداري في مكاتبها الك

 -مليون ليتر  21زانات بطاقة تخزينية حوالي المكونة من خ-ل الطايع ، اما مستودعاتها وخزاناتها ديرها السيدة كاروتجبل لبنان و

 فتوجد على شواطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة عمشيت .

 : Apec الشركة العربية للنفط  – 11

وزيع المشتقات وت استيراد وتخزين من قبل السيد عبد الرزاق الحجة من اجل 1985عام  Apec تأسست الشركة العربية للنفط 

 نة في منطقةتبها الكائحالياً تمارس نشاطها االداري في مكا. وسرعان ما احتلت موقعا" متقدما" في سوق المحروقات اللبناني النفطية

لي طاقة تخزينية حوالمكونة من خزانات با-شمال لبنان ويديرها السيد وليد عبدالرزاق الحجة ، اما مستودعاتها وخزاناتها  –طرابلس 

 رابلس .ط -توجد على شواطىء الساحل اللبناني قبالة منطقة البداوي ف -مليون ليتر  31

` 
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 واقع الشركات المستوردة للنفط في لبنان وتأثيرها على الدخل القومي المبحث الثاني : 

حصائية قارنة ابتسليط الضوء على واقع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، ومن ثم اجراء م المبحثقوم من خالل هذا نس

 ي :وذلك وفقاً لما يل للشركات المستوردة للنفط في لبنان من حيث الحجم االقتصادي وتأثيرها على الدخل القومي.

 واقع الشركات المستوردة للنفط في لبنانالمطلب االول : 

 11 يشي بوجود اد النفطفاالطالع على عالم شركات استير ، يُتحدث عن الكارتيل النفطي في لبنان، والكالم ليس لغواً كثيراً ما 

لكارتيل ارأت على طلقد و.  وتتعاضد بدالً من المنافسة شركة فقط تسيطر على استيراد المحروقات وتوزيعها في لبنان، تنظم نفسها

ع أرباحينظ م نفسه، يو وات الماضية، إال أن األكيد أن الكارتيل ال يزال يتفاعل،خالل السن النفطي تغي رات كثيرة  ع سز  وقه، ه، يوس 

ديد ستطيع التهأنه ي أقوى لدرجة ،أقوى. أقوى لدرجة أنه يستطيع أن يجمع كل القوى السياسية تحت جناح مصالحه ويصبح يوماً بعد يوم

 ( 2011و زكي، )أب.   بوقف إمداد السوق اللبنانية بالبنزين

 ط في لبنان وحرصاً ومن اجل تحقيق المصلحة العامة للشركات المستوردة للنفبال إطار،  2007قد كان كارتيل النفط قبل عام ل

جمعية " عية باسم بانشاء جم 14/03/2007قامت شركات االستيراد في، المواجهة الجماعية للمخاطر المحدقة في هذا القطاع منها على

 :معلنة اهدافها في النقاط التالية "  للنفط في لبنانتجمع الشركات المستوردة 

لمصالح واظة على الحقوق توثيق أواصر التعاون والروابط بين الشركات األعضاء وتفعيل التنسيق فيما بينهم والمحاف  - 1

 . بالقطاع المتعلقة المشتركة

 المتعلقة  التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في مجال إيجاد وتطوير األنظمة والتشريعات  - 2

 بالقطاع النفطي في لبنان وإبداء الرأي في اقتراحات ومشاريع القوانين ذات الصلة .

 قطاع النفطيفة المتصلة بالختلتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإجراء األبحاث والدراسات العملية الم  - 3

 . ووضعها في تصرف األعضاء وتوظيفها في مجال رفع مستوى الممارسة المهنية وفق المعايير الدولية

 .بصورة عامة في تطوير االقتصاد الوطني من خالل تعزيز وتفعيل القطاع النفطي في لبنان المساهمة - 4

لجمعية  وقع الرسمي)الم .ةللقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء وبعد موافقة المراجع المختصعلى أن تطبق البنود المذكورة أعاله وفقاً 

Apic) 

رتيل بنان بالكافيرى أن وصف الشركات المستوردة للنفط في ل –وال سيما العاملون في القطاع النفطي  –اما البعض اآلخر 

حسب، لبنانيين فس عند الربما ألن النفط يشك ل هاجساً كبيراً ليدوافع هذا الوصف  ويُرجعالنفطي هو امر مبالغ فيه وعار عن الصحة ، 

ال أساسية تط ة حياتيةمادوالنزاعات العالمية . اضف الى ذلك ، فان النفط يعد سبب رئيسي للصراعات  فهوبل عند شعوب العالم قاطبة، 

لمي نما أساس عيها دولها وأن تطلق الصفات واأللقاب على العاملين ففمن الطبيعي أن يثار الجدل حو ،كل فئات المجتمع دون استثناء

ع الشركات المستوردة للنفط في هذه الشركاتن معظم ويؤكد أ .ودقيق ر مهمته تطويولبنان"  تتعاون وتنسق في ما بينها من خالل " تجم 

 . مساهمة في تطوير االقتصاد الوطنيمستوى أداء الشركات النفطية العاملة وال
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ومدروس،  منتظم تنس ق مع الجهات الرسمية المختصة ال سيما وزارة الطاقة بهدف تأمين تغذية السوق بالمحروقات بشكل ماك

 .منعاً لحصول أزمات تلحق الضرر بالقطاع وبمصالح المواطنين والخزينة على السواء

ل الدولة في التسعير فسة الشريفة القائمة بين الشركاتن المنـاكما أ  ارتل" يسيطر"كي أل يدل بشكل قاطع أن ال وجود، وتدخ 

 لون بطريقة مباشرة مع هذا القطاع.ويعـرف ذلك ويلمسه كل الذين يتعام ،على السوق النفطية كما يشاع

ع الشركات يس تجمويعتبر قطاع النفط في لبنان من القطاعات االقتصادية الهامة والمؤثرة على الدخل القومي، حيث اشار رئ

ون ميركي في المستودعات دأالعاملة في لبنان لها توظيفات بما يزيد عن مليار دوالر  14الشركات الـ ستوردة للنفط في لبنان الى ان الم

ت توزيع ي محطا. وأضاف انه ال بـد من اإلشارة ايضاً الى حجم اإلستثمارات فإحتساب المحطات المستثمرة أو تلك التي تملكها

ا مرخص ومنها يعمل محطة منه 2200عن مليار دوالر اميركي، علماً ان عدد المحطات العاملة في لبنان تجاوز المحروقات التي تزيد 

ر أميركي الكثر مليون دوال 300بصورة مخالفة للقانون. اما حجم التوظيفات في قطاع نقل المحروقات أي في الصهاريج فهو بحدود 

 آلية تعمل في هذا القطاع. 2200من 

 

ى الدخل يرها علمقارنة احصائية للشركات المستوردة للنفط في لبنان من حيث الحجم االقتصادي ومدى تأثلثاني : المطلب ا

 القومي

 الل العام.وطني خالناتج القومي( بأنه مجموع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة في االقتصاد الالقومي ) يعرف الدخل

ة سلع الوسيطبعاد الاإلنتاج وهو مجموع السلع النهائية والخدمات باألسعار الجارية مع استوتحسب الحسابات القومية إما عن طريق 

، المرزوك)  .خارجيوالمواد الخام، او عن طريق إنفاق القطاعين العام والخاص على االستهالك واالستثمار وتعاملهم مع العالم ال

2015) 

ا ة في بلد مات المنتَجالدخل القومي هو قيمة المال من جميع السلع والخدمفإن  ، كينيزجون تعريف خبير االقتصاد المعروف  أما

 . خالل عام

ا أن الناتج المحلي وتبيَّن من مراجعته، 2017رات الحسابات القومية لعام تقديفي لبنان أصدرت إدارة اإلحصاء المركزي وقد 

 (2018لبنان، )جمعية مصارف .مليار دوالر أميركي 53،4مستوى قد بلغ اإلجمالي 

ه إدارة الشؤون الذي أعدت 2019تقريرها عن آفاق الحالة االقتصادية في العالم للعام  ارً خأصدرت األمم المتحدة مؤكما 

، بعد أن كان قد 2018عام في ال %0.9قدر التقرير أن االقتصاد اللبناني قد نما بحوالي . وقد اإلقتصادية واإلجتماعية باألمم المتحدة

 2018غ في العام مما يشير الى أن الناتج القومي في لبنان قد بل (Banking Files,2019) .2017في العام  %0.6بنسبة سجل نموا 

  .مليار دوالر أميركي 53.88ما يقارب 

ية سمرة جهات الحثيثة لدى عدنا ، وعلى الرغم من محاوالتاما فيما يتعلق بالحجم االقتصادي للشركات المستوردة للنفط

 ...(، ..، دراساتمراجع، مقاالت ( وغير رسمية )شركات االستيراد،رة االقتصاد، وزارة الطاقة....،وزا)مصلحة الجمارك
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الشركات  ركة منشفانه لم يتوفر اي تقرير او مستند او مرجع رسمي يبين من خالله كمية المشتقات النفطية المستوردة لكل 

ردة طية المستوات النفالحصول من وزارة الطاقة والمياه على كشف تفصيلي شهري بالمشتق عنااستط نالمستوردة للنفط على حدة. اال انا

 ، وكانت على الشكل التالي :2018 العامخالل 

 ) طن متري ( 2018المشتقات النفطية المستوردة خالل عام :  1جدول رقم 

 فيول فيول للصناعيين غاز أويل ديزل أويل كاز طيران 95بنزين  98بنزين  غاز سائل الشهر

1 21,110 23,571 175,137 31,276 145,063 29,902 22,524 0 

2 11,632 13,419 91,897 0 109,213 62,822 0 3,178 

3 18,047 22,145 139,388 24,932 96,993 55,928 9,013 3,011 

4 16,928 25,735 129,626 29,805 116,612 51,801 0 3,912 

5 18,302 29,088 182,304 17,808 119,930 29,939 32,504 0 

6 15,628 17,274 112,127 13,922 125,278 71,465 21,697 4,102 

7 13,812 23,578 158,868 27,206 125,367 40,500 0 0 

8 16,496 26,247 168,959 32,818 210,615 29,867 13,799 0 

9 17,792 22,104 109,428 27,351 110,673 81,423 0 3,088 

10 16,695 38,756 215,984 31,285 176,856 97,249 0 0 

11 15,780 12,089 82,684 0 102,611 0 33,413 4,497 

12 22,143 19,056 143,173 27,359 131,438 38,286 22,418 0 

 21,788 155,368 589,182 1,570,649 263,762 1,709,575 273,062 204,365 اجمالــي

2019: 201كتاب وزير الطاقة والمياه رقم   

 نان،مياه في لبقة والمن خالل الجدول أعاله، واستناًدا الى جدول تركيب أسعار المحروقات الذي يصدر أسبوعيًا عن وزارة الطا

 :ما يليلوذلك وفقًا  ،2018خالل العام  على الدخل القومي اللبناني الشركات المستوردة للنفطبتسليط الضوء على بعض تأثيرات  سنقوم

مضافة القيمة ال الضريبة على ومن المشتقات النفطية المستوردةجمركة من واردات خزينة الدولة اللبنانية :  األولالمقصد 

 هامبيعات علىالمحصلة 

 //واليح 2018عام الل البلغت قيمة واردات خزينة الدولة اللبنانية من ايرادات جمركة المشتقات النفطية المستوردة الى لبنان خ

USD 442,326,235 //  والروثالثون د ئتان وخمسةامو  ائـة وستـة وعشرون ألفً اوثالثم اواربعون مليونً  ئـة واثنـاااربعمفقط 

 .من الناتج المحلي %0.82 يعادل نسبة حوالياي ما  اميركي ال غير
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شتقات يعات الممبالمحصلة على بلغت قيمة واردات خزينة الدولة اللبنانية من ايرادات الضريبة على القيمة المضافة كما 

ومائتان وألف يونًا // فقط مائتان وثمانيـة وخمسون مل USD 258,201,720حوالي// 2018النفطية المستوردة الى لبنان خالل العام 

 .من الناتج المحلي %0.48وسبعـمائـة وعشـرون دوالر اميركي ال غير اي ما يعادل نسبة حوالي

افة لقيمة المضة على اواردات خزينة الدولة اللبنانية من جمركة المشتقات النفطية المستوردة ومن الضريبمما يعني أن اجمالي 

ئـة اوتسعـم ائـة وسبعـة وعشرون ألفً اوخمسم ائـة مليونً امفقط  سبعـ //  USD 700,527,955 //بلغت  المحصلة على مبيعاتها

 تالي :وذلك وفقاً للجدول ال، من الناتج المحلي %1.3 اي ما يعادل نسبة حوالي وخمسة وخمسون دوالر اميركي ال غير

2018للعام : واردات خزينة الدولة اللبنانية من جمركة المشتقات النفطية المستوردة 2جدول رقم   

   

زارة الطاقة الصادر عن و جدول تركيب االسعار االسبوعياستناًدا الى  ماهللطن  VATومعدل الطن  جمركةمعدل سعر إن (

ير بالضرائب غ سبيًا مقارنةهي نسبة مرتفعة ن من اجمالي الناتج المحلي،المشار اليها اعاله خزينة الواردات إن نسبة اجمالي   والمياه(

ت الجمركية المباشرة، ان هذه الواردات هي عبارة فقط عن االيرادا المباشرة المستوفاة من القطاعات األخرى. كما تجدر االشارة الى

 ...يرادجعاالت الجمارك، رسوم المرافىء، اجازات االسترسوم بيانات،  :حيث ان هناك ايرادات جمركية غير مباشرة وهي 

ــــم الصنف ــ ــ ــ ــ ــ اســ
الكمية 

المستوردة 
بالطن المتري

معدل 
جمركة 
الطن 
USD

قيمة ايرادات 
الجمارك       

USD

 VAT معدل
// للطن 

USD الواحد

VAT قيمة ايرادات
USD       

                    - 00.000 204,3650.00غاز سائل

    32,870,111 59,774,637120.376 273,062218.905بنزين 98

   201,069,954 382,551,598117.614 1,709,575223.770بنزين 95

                    - 00.000 1,570,6490.00ديزل اويل

                    - 00.000 589,1820.00غاز اويل

    14,968,757 056.751 263,7620.00كاز طيران

      1,092,886 050.160 21,7880.00فيول

      8,200,012 052.778 155,3680.00فيول للصناعيين

 258,201,720 442,326,235 4,787,751االجمالــــــــــــــــــي
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طية تقات النفالمش تجارةمن األرباح غير الصافية لمراكز بيع الوقود ومتعهدي النقل وشركات التوزيع :  نيالمقصد الثا

 المستوردة

 لمستوردةلنفطية اااألرباح غير الصافية لمراكز بيع الوقود ومتعهدي النقل وشركات التوزيع من تجارة المشتقات قيمة بلغت 

 ثالثونو وتسعـة ئـةاوتسعـم ائـة وخمسة وتسعـون  مليونً امفقط  ثالث // USD 395,939,703حوالي// 2018الى لبنان خالل العام 

 فقاً للجدول التالي :ومن الناتج المحلي، وذلك  %  0.73حوالينسبة  اي ما يعادل ئـة وثالثة  دوالر اميركي  ال غيراوسبعـم األفً 

 ومتعهدي النقل وشركات التوزيع من تجارة المشتقات النفطية المستوردة: األرباح غير الصافية لمراكز بيع الوقود  3جدول رقم 

2018لعام خالل ا  

 

 

 : حجم االنفاق على المشتقات النفطية المستوردة الثالثالمقصد 

، واستناداً الى معدل سعر البيع الوسطي لهذه  2018استناداً الى كميات المشتقات النفطية المستوردة الى لبنان خالل العام 

 $ //يمكن تقديرها بحوالي  2018المشتقات ، فإن قيمة اجمالي االستهالك او حجم االنفاق على هذه المشتقات النفطية خالل العام 

ئـة وثمانيـة وسبعـون دوالر اواربعم اوتسعـون ألفً  مئـة واربعةائـة ومليونان واربعاماربعوبعة مليارات فقط ار // 4,402,494,478

 % من اجمالي الناتج القومي .8.17اي ما يعادل نسبة حوالي  اميركي ال غير

 

ــــم الصنف ــ ــ ــ ــ ــ اســ
الكمية 

المستوردة 
بالطن المتري

حصة معمل 
التعبئة 

USD للطن/

حصة شركة 
التوزيع 

USD للطن/

اجرة النقل 
USD للطن

عمولة مراكز 
البيع للطن 

USD
USD اجمالي االرباح

33,568,995$ 204,36515.000116.0900.00033.170غاز سائل

30,913,349$ 273,0620.0013.27015.92084.020بنزين 98

193,540,986$ 1,709,5750.0013.27015.92084.020بنزين 95

94,474,537$ 1,570,6490.0013.27015.92030.960ديزل اويل

35,439,297$ 589,1820.0013.27015.92030.960غاز اويل

8,002,539$ 263,7620.001.15015.92013.270كاز طيران

395,939,703 4,787,751االجمالــــــــــــــــــي
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 وذلك كما هو مبين من خالل الجدول التالي : 

 

 2018حجم االنفاق على المشتقات النفطية المستوردة خالل عام  : 4جدول رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــم الصنف ــ ــ ــ ــ ــ اســ
الكمية المستوردة 
بالطن المتري

معدل سعر 
مبيع الطن $

قيمة حجم االنفاق

 USD       207,024,810 204,3651,013.02غاز سائل

 USD       332,323,554 273,0621,217.03بنزين 98

 USD    2,032,211,123 1,709,5751,188.72بنزين 95

 USD    1,328,062,262 1,570,649845.55ديزل اويل

 USD       502,872,729 589,182853.51غاز اويل

 USD       179,632,209 263,762681.04كاز طيران

 USD          9,368,840 21,788430فيول

 USD         64,477,720 155,368415فيول للصناعيين

 USD  4,402,494,478 4,787,751االجمالــــــــــــــــــي



 

18 

 

 

 الخالصة واالستنتاجات:

تيراد البترول من ، يعتمد باألساس على اس1988حتى عام  بامتياز اعامً  اقطاعً  قطاع النفط في لبنان كانيتضح مما سبق أن 

 واعتمادية حرب األهللومع انتهاء ا .الزهرانيطرابلس وصفاتي مشواطىء لبنان عند  ا الىمهأنابيب النفط منالعراق والسعودية عبر مد 

تسيطر  ي كانتوالت، اتفاق الطائف كصيغة دستورية جديدة، تم تشكيل أول حكومة وطنية ضمت جميع قيادات الميليشيات المتصارعة

. بنانللنفط في فتحت هذه التجارة شهية أصحاب الميليشيات للسيطرة على قطاع ا حيثعلى تجارة المشتقات النفطية خالل الحرب، 

ركات فطية إلى شتقات النعن حقها الحصري في استيراد المش)أو ما سميت آنذاك بحكومة المليشيات(  اللبنانية الحكومة تنازلت، وبالفعل

 .زيع الداخلي، وإلى شركات مستحدثةالتي كان دورها ينحصر في إطار التووالنفط السابقة، 

ى الدخل مؤثرة علوالمن القطاعات االقتصادية الهامة يُعد قطاع النفط في لبنان  ويتبين من الدراسة االحصائية أعاله، أن

من اجمالي  %8د على ما يزي 2018قيمة اجمالي االستهالك او حجم االنفاق على هذه المشتقات النفطية خالل العام القومي، حيث بلغت 

 النفطي بالكارتيل يسمى او ما لنفط في لبنانالناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع القطاعات االقتصادية االخرى. ويتشكل قطاع ا

 من :

 الشركات المستوردة للنفط  -

 شركات توزيع )وسطاء نقل أو تجار الجملة( -

 متعهدو نقل المحروقات، أي أصحاب الصهاريج المتعاقدون مع شركات االستيراد ووسطاء النقل -

 محطات ومراكز بيع وتوزيع المحروقات -

للنفط  ت المستوردةالشركا ه وفي ظل غياب أي سياسة أو رؤية نفطية للدولة اللبنانية، فإنفاننا يمكننا القول انوبنهاية المطاف، 

ألمنية، ادية واوفي أصعب الظروف االقتص وعلى الرغم من احتكارها لعملية استيراد وتخزين المشتقات النفطية، اال أنها أثبتت

  حلي ةالسوق الم حتياجاتعلى مصلحة المستهلك وتأميناً إل ات الزبائن بشكٍل منتظم حرصاً منهلتلبية طلبا الدائم والمستمر اإستعداده
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Abstract 

This study aimed at identifying the impact of internal auditing on risk management in the 

Arabian petroleum company “Apec”. 

In order to achieve the goals of this study, we have inquired about Apec’s nature and organizing 

mechanisms through conducting a comprehensive study on the adopted administrative system in order 

to give a clear picture of the sources of decision making, as well as the responsibilities and powers of 

the administrative units and departments which are in charge  of  implementation of these decisions. 

We have also highlighted the risks faced by Apec through classifying them into two categories: 

external and internal.  

Then we touched on the nature of internal auditing by accurately defining it and identifying its 

objectives and functions while classifying them into three categories: accounting and administrative 

functions, supervisory functions and risk management functions. 

In light of these factual realities governing the nature and management of existing and 

overlapping relationships between internal auditing and risk management, the valuable and diligent 

efforts of the internal auditing and its implications for the management and treatment of the risks that 

affect Apec had to be noted. 

 Therefore, we have focused on the role of internal auditing in the examination and control of the 

processes followed by the company to ensure that units and administrative departments stay compliant 

with the restrictions and regulations imposed on them, especially safety and protection systems, which 

help to reduce the risks that may affect the company’s activities. 

 


