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 Spot cargoيول والمحروقات عبر الـ وتأمين نقص الف" العتمة مستبعدة"نفط العراق خالل شهرين الستيراد" الثنائي"و" الطارا"إتفاقا 

 
 موريس متى

فيول التي يعاني منها، خطوة تساهم في مساعدته على مواجهة ازمة نقص ال الف طن من زيت الوقود الثقيل في 055شباط الجاري على بيع لبنان وافقت الحكومة العراقية مطلع 
 .ت ويوقف النزف السريع لما تبّقى من احتياطات أجنبية لدى مصرف لبنانوقد يوفر نجاحها على المدى القصير ماليين الدوالرا

منتصف تشرين االول الفائت مع بدء الحديث  واستمرت اشهرا، بين بيروت وبغداد، وتحديدا منذ لالمن العام اللواء عباس إبرهيممساعي التي قادها المدير العام بعدما نجحت ال 
عدم  0505كة مطلع حزيران هاية العام الفائت، وتأكيد الشر رية بحلول نالجزائ" سوناطراك"انتهاء العقد الموقع بين وزارة الطاقة اللبنانية وشركة عن عتمة قد يدخلها لبنان نتيجة 

برهيم بالتنسيق مع وزير الطاقة في حكومة أي عقود جديدة مع أي شركة لهذه الغاية حتى اللحظ، فانطلقت مساعي اللواء إفي تجديد العقد، فيما بقي لبنان من دون إبرام  رغبتها
  .لرئيس مصطفى الكاظميالسلطات العراقية أقرته حكومة اإتفاقا مع  تصريف االعمال ريمون غجر، وأثمرت

  
الف طن  055وزارة النفط العراقية بـ  وبكميات حددتها 0502في تفاصيل االتفاق انه يلحظ بيع كمية من النفط االسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية للبنان خالل العام 

عى للحصول على كميات أكبر، ولكن ما قدمه العراق يعتبر خطوة أولى ن لبنان كان يسمية، رغم اتسعيرها وفق اسعار النشرة العالمن الفيول الثقيل كمرحلة اولى ولفترة سنة ويتم 
  .ات استشاريةكل مستمر، وليتم استرداد قيمتها بحسب الحكومة العراقية على شكل سلع طبية وأدوية وخدمإيجابية تساعد في حل جزء من االزمة وتساهم في تأمين الفيول بش

  
الخيرة الذي تعمل رئاسة الحكومة اللبنانية على وضع اللمسات ا" إتفاق االطار"ئي لم يوقع بعد بين لبنان والعراق، والمطلوب اليوم إنجاز تفاق النهاان اإل" النهار"في معلومات لـ

اره في مجلس الوزراء اللبناني، ويحصل على التفاق الى إقر حتاج هذا ابعد الموافقة، ي. ق عليه بدورهاعليه بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ليصار الى إرساله الى الحكومة العراقية لتواف
رية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها باالتفاق مع رئيس الحكومة، وال يتولى رئيس الجمهو : "من الدستور 00توقيع رئيس الجمهورية ايضا كونه يندرج تحت المادة 

. ، وأن هذا االتفاق يلحظ شروطا مالية"س النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولةلع الحكومة مجلوتط  .زراءمبرمة اال بعد موافقة مجلس الو  تصبح
نطالقا مما ورد في الم  فسنة، فال يمكنفسخها سنة وسائر المعاهدات التي ال يجوز  المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية: "ادة ذاتهاوا 

  ".ابرامها اال بعد موافقة مجلس النواب
  

 .)...(لتحديد تفاصيل العقد النهائي، لناحية تحديد السعر، والكميات واآلليات التقنية على خط مواز، إنكبت وزارة الطاقة على وضع االتفاق الثنائي مع وزارة النفط العراقية 
 .ن شهرين تقريباار لن يأخذ بمجمله أكثر موبحسب المعلومات، فان هذا المس

، يتم شراؤها من لبنان باالموال التي "ة وخدمات استشاريةسلع طبية وأدوي"الالفت في االتفاق هو آلية الدفع، حيث يستفيد العراق بقيمة النفط الذي سيحصل عليه لبنان من  
تصدير الخدمات والمعدات والمنتجات المتفق عليها الى العراق، ما يعني ان  العمالت االجنبية، ليتمب ،(CPO account)لدى مصرف لبنان  ستضعها وزارة الطاقة في حساب

 الى العراق، ضمن الشروط الميسرةسيتم إنفاقها في الداخل اللبناني على سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية يتم توريدها  اي دوالرات لن تخرج من لبنان مقابل النفط العراقي، بل
 .ا العقد وقد حددت بعام كاملاح التي سيلحظهومدة السم

والباخرتان، فإن النفط العراقي الذي تم االتفاق عليه " الجية الجديد"، "الجديد الزوق"، "الجية القديم"، "الزوق القديم"، هي "النفط الثقيل"معامل في لبنان تعمل على  6ورغم ان  
، وتحديدا لناحية نسبة الكبريت وغيرها من المواصفات، ما يفرض إما معالجته، في العراق أو خارج العراق، ليتم عاملات المطلوبة لهذه الميل، ال يراعي المواصفانه نفط ثقورغم 

فات بداله بفيول يراعي المواصاقية او غير العراقية، ليتم إستعليه مع إحدى الشركات العر ( مقايضة)  swapمعامل الكهرباء اللبنانية، او إجراء عملية بعدها إستخدامه في 
  .اللبنانية المعتمدة

، كونها أسرع وأقل كلفة، جازمة بان أي عملية نقل "المقايضة"نية، اي في هذا السياق، تعتبر مصادر متابعة لمسار االتفاق ان الجانب اللبناني يعمل على اعتماد اآللية الثا 
وهنا، يبقى التنسيق المستمر بين وزارة الطاقة . ي نقل هذا الفيول من موانئ البصرة الى المعامل اللبنانيةة، ليجر باب لوجستية وتقنيألس" بحرا"تم اال ال يمكن ان ت للفيول الى لبنان

شتقات النفطية عقود تصدير المم وكــذلك ابرام عــقود تصدير النفط الخا وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القوانين العراقية السارية" ســومو"النفط  اللبنانية وشركة تسويق
 .واستيرادها

ما : مصادر اساسية 3ة لناحية تأمين كميات الفيول المطلوبة للمعامل، من العتمة مستبعدة أقله في االشهر الثالثة المقبلة، فاالمور تسير ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الطاق 
ة الى المناقصات العادية لشراء الفيول والمحروقات، بعد وضع وزارة الطاقة دفتر شروط الستيراد لمادة الفيول، اضاف Spot cargoالشحن الفوري مع العراق و  أثمره االتفاق

دارة المناقصات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي طلب إلى وز والتوافق على الخطوط األس  الفيول لتعامل مع لتي تريد اير الطاقة استطالع موقف الدول ااسية بين وزارة الطاقة وا 
طالع مجلس الوزراء على النتيجة العتماد آلية المفاوضات المباشرة من"غاز أويل"و" فيول أويل"لة اللبنانية لشراء المحروقات، الدو  دولة الى دولة من دون أي وسيط، وضمن  ، وا 

  .لتأمين النقص في االسواق Spot cargoة الذهاب الى آليرة الطاقة أشهر، ما يلزم وزا 3يستغرق نحو ولإلشارة ان إنجاز هذه المهمة قد . القرار نفسه
  



 spot cargoآلية 
ى فترة سنة او ستة ت ببواخر شحنات علين كي تزود الشركة المعنية وزارة الطاقة او مديرية النفط او المنشآفي العادة، تحصل المناقصة لشراء الفيول وفقًا لعقد لمدة سنة او سنت

العادة، ولكن في حال تخلفت الشركة عن التسليم، تكون لدى الدولة المعنية   لحجم، تأخذ الشركات احتياطات، ويكون السعر اعلى منتتم هكذا مناقصة وبهذا ا وعندما. اشهر
ذاتها بدفتر الشروط ذاته على  ت الى المناقصةأ منذ سنوامتقلبا اقتصاديًا وماليًا، فلج لكن لبنان ال يملك امكانات العتماد هذه الطريقة كونه بلدا. انات تسمح لها بسحب العقدضم

لمؤكد اقل من السعر على مناقصة على عشر شحنات، ويتم إنجاز هي شحنة واحدة والمخاطرة اقل، يكون السعر اجمااًل اقل، ومن ا spot cargoولكون شحنة . شحنة واحدة
وبالفعل، كانت مديرية النفط . ام بمناقصة أخرى على شحنة ثانية في حال فشلهامكن مديرية النفط من القيبل موعد الحصول عليها بشهر، لتتناقصة على هذه الشحنة قالم

ئه االخير برئيس عروض من شركات محلية وأجنبية، وهي آلية أكد الوزير عجر بعد لقا ن، وحصلت الوزارة علىلمصلحة كهرباء لبنا  spot cargoوضعت مناقصات لشراء 
  .الف طن وفرًا في حدود نصف مليون دوالر 30نة سعة ل عون انها تحقق في كل شحالجمهورية ميشا

  
لتشغيل معامل الكهرباء، اضافة الى نحو مليون طن من  B gradeو  grade Aفيول فئة مليون طن الى مليوني طن من ال 2,1وبحسب االرقام، يحتاج لبنان الى ما بين 

شحنات في الشهر ما يساهم في توفير مليوني دوالر، إستنادا الى أرقام وزارة الطاقة،  4ويشتري لبنان حاليا . امن الفيول والمازوت سنوي مليون برميل 02وت، اي ما يعادل الماز 
من البنزين  spot cargoمناقصات اسبوعيا على شحنات  4 وفي المعلومات يمكن إجراء. في تأمين سوق المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان في شكل منتظموهذه اآللية تساهم 

  .B Gradeو Grade Aديزل اويل والفيول وال
  
 

 


