


وري تحضرى� اال�رضية السليمة لال�نشطة � لبنان، أصبح من الرص� كات النفط العالمية) بموضوع استخراج النفط والغاز ىڡ�  مع ازدياد االهتمام المحىل� والدوىل� (رس6
� تطوير االقتصاد � المياه البحرية اللبنانية ستشّكل عامل جذب لالستثمارات اال�جنبية مّما يساهم ىڡ� ولية ىڡ� Mكافة مراحلها خاصًة وأّن اال�نشطة البرى � ولية ىڡ� Mالبرى 

� وخلق فرص للعمل الوطىى�

ولية إىل ثالث مراحل Mيمكن تقسيم الصناعة البرى
ى المتخصصة كات الكرى[ � تشمل التنقيب, وعملّيات االستخراج. هناك العديد من الرس6 Mنتاج والىى cالمرحلة اال�وىل                     هي مرحلة االستكشاف والتطوير واال 
اخيص اال�وىل Mدورة الرى � اك ىڡ� Mولية لالشرى Mكة برى � لبنان وقد تّم تأهيل 46 رس6 نتاج ىڡ� cاخيص المتعّلقة باالستكشاف واال Mما بينها لنيل الرى � بهذا المجال وهي تتنافس ىڡ�

كات اال�نابيب القادرة ز أهمية رس6  المرحلة الثانية                       هي نقل النفط الخام والغاز الطبيعي من مصادرهما وتجميعهما قبل المعالجة والتكرير وهنا ترى[
عىل نقل الغاز الطبيعي محّلياً وتصديره

نتاج ومن cكات اال اء المواد الخام من رس6 نتاجية تتمّثل برس6 cأّما المرحلة الثالثة                          فتشمل المعالجة والتكرير وهي تمّثل عملية مكّملة للعمليات اال 
ها للمعالجة والتكرير. كما تتضّمن هذه المرحلة توزيع وتسويق المشتقات النفطية وبيعها ثّم تجميع هذه المواد بهدف تحضرى�
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ة من القانون 2010/132، وهي مؤسسة عامة ذات طابع � لبنان بموجب المرسوم رقم 2012/7968 وذلك انفاذاً للمادة العارس6 ول ىڡ� Mأُنشئت هيئة إدارة قطاع البرى 
� تحقيق أقىص قيمة اقتصادية واجتماعية ممكنة من خالل القيام � المساهمة ىڡ� � لبنان. ويكمن الهدف الرئيىس� للهيئة ىڡ� وىل� ىڡ� Mخاص أُنيط بها قانوناً إدارة القطاع البرى 

ولية Mاف والرقابة عىل اال�نشطة البرى رس6 cدارة واال cبأعمال اال

�  باالضافة ، الجيولوجي و البيىى� � ، التقىى� اتيجي، االقتصادي والماىل� Mولية والتخطيط االسرى Mدارة الرشيدة للموارد البرى cتعمل الهيئة عىل تحقيق هذا الهدف من خالل اال 
. وتبذل الهيئة كّل الجهود الالزمة �  اىل المشاريع واال�نشطة المنفذة بالتعاون مع سائر الجهات الحكومية، المنظمات الدولية، المؤسسات اال�كاديمية والمجتمع المدىى�

وة لبنان الهيدروكاربونية ولية، و جذب المستثمرين إىل االهتمام الدائم برى6 Mكافة مراحل اال�نشطة البرى � لضمان نجاح وشفافية عملية التنمية المستدامة ىڡ�
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الرقع اللبنانية إىل عرس6 رقع وتبلغ مساحة  البحرية   المياه   تم تقسيم 
ضافة إىل تحديد منطقة عازلة قوامها cجمالية 21500 كم2                باالcاال 
تبلغ البحرية  المياه  داخل  إىل   � اللبناىى� الشاطئ  من  بحرية  أميال   ثالثة 
ولية فيها إال بموجب Mمساحتها 1200 كم2 ال يُسمح القيام باال�نشطة البرى 
والمياه الطاقة  وزير  اح  Mاقرى عىل  بناء  الوزراء  مجلس   � ىڡ� يُتخذ   مرسوم 

ول Mالمستند اىل رأي هيئة إدارة قطاع البرى
 تبلغ مساحة المياه البحرية الخاضعة للوالية القضائية للدولة اللبنانية

22700 كم2
عتبار ما يىل� cاال � تّم ترسيم حدود الرقع البحرية مع اال�خذ بعںى�

ولية المحتمل اكتشافها   Mأنواع الموارد البرى
  نتائج تحاليل المسوحات الزلزالية الثنائية والثالثية اال�بعاد 

مراعاة القيمة االقتصادية لكل رقعة 
مقارنة الرقع من حيث قدرتها عىل جذب االستثمارات 

حجم الرقع ومدى ارتباطه باحتمال نجاح االكتشاف و مخاطر االستكشاف 

(WGS 84)   
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خريطة الرقع البحرية ومساحتها
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اخيص اال�وىل، كلفت وزارة الطاقة Mطالق دورة الرىcضمن إطار التحضرى� ال 
الثنائية الزلزالية  المسوحات  بإجراء  يائية  � كات خدمات جيوفرى�  والمياه رس6

 والثالثية اال�بعاد. وقد غّطت هذه المسوحات كامل مساحة المياه االقليمية
اللبنانية، وفقاً لما يىل�

غّطت المسوحات الزلزالية الثنائية اال�بعاد %100 من مساحة المياه البحرية
   

 غّطت المسوحات الزلزالية الثالثية اال�بعاد %70 من مساحة المياه البحرية  (٪80 من
مساحة الرقع

يائية الجوية (مسوحات الجاذبية             ، المسوحات �       غّطت المسوحات الجيوفرى�
 المغناطيسية                    ، مسوحات النطاقات الطيفية الفائقة                        ، مسوحات

ومغناطيسية                             ) 6000كم2 Mلكرى cالقياس الشعاعي                        والمسوحات اال 
إّن لبنان.  ّ شماىل�  الرى[ � فوق  Mللشاطىء والباىڡ المحاذية  البحرية  المنطقة   يمتّد حواىل� 2000 كم2 منها فوق 

الثالثية الزلزالية  المسوحات  اال�بعاد و 15000 كم2 من  الثنائية  الزلزالية  المسوحات   تحليل 10000 كم طوىل� من 
اال�بعاد قد أظهر وجود هيكليات وطبقات جيولوجية واضحة المعالم قد تشّكل مكامن محتملة للغاز الطبيعي والنفط

:
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(magnetic)(Hyperspectral)
(radiometric)(Electromagnetic)



البحرية. المياه   � ىڡ� ولية  Mالبرى الموارد  الستغالل  عرصية  يعات  وترس6 ولية  Mبرى سياسة  لبنان   وضع 
أسس  24-08-2010 تاريخ   2010/132 رقم  البحرية  المياه   � ىڡ� ولية  Mالبرى الموارد  قانون   يتضّمن 
دارة cنتاج الرشيد للموارد الهيدروكربونية، كما يؤّمن حوافز استثمار طويلة اال�مد ويلحظ آلية اال cاال 

ولية من خالل إنشاء الصندوق السيادي Mالمستدامة لعائدات اال�نشطة البرى
 

ولية الصادرة بالمرسوم رقم 2013/10289 تاريخ Mإّن اال�نظمة والقواعد المتعلقة باال�نشطة البرى 
والفنية القانونية  القواعد  المراسيم  هذه  ترعى  و  تطبيقياً  مرسوماً   27 تتضّمن   ،30-04-2013 

ضافة إىل القواعد المتعّلقة بالجودة والصحة والسالمة والبيئة cوالتجارية ، باال
نتاج cنتاج من خالل اتفاقية االستكشاف واال cلقد اعتمد القانون رقم 2010/132 نظام تقاسم اال.

.
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يُمنح ولية.   Mالبرى الرخصة   � ىڡ� الحقوق  وأصحاب  الدولة   � بںى� نتاج  cواال االستكشاف  اتفاقية   توّقع 
الحق االتفاقية  هذه  بموجب  اتفاقية)  لكّل  اال�قّل  عىل  ومشّغل  حق  (صاحبا  الحقوق   أصحاب 
� المياه البحرية اللبنانية. تعود ملكية الموارد الطبيعية  باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ىڡ�

للدولة اللبنانية

كات تكاليف االستكشاف والمخاطر المرتبطة بها  تتحّمل الرس6
� أصحاب � حال حصول اكتشاف تجاري يتم تطويره ويبدأ من بعدها االنتاج وتقاسم اال�رباح بںى�  ىڡ�

الحقوق والدولة
ول الربح Mائب و برى تاوة، الرص� cجمالية من االcتتأّلف حّصة الدولة اال

قرارها من قبل cولية تمهيداً ال Mيبية المتعّلقة باال�نشطة البرى  تمًّ وضع مسودة قانون اال�حكام الرص�
مجلس النّواب

نتاج  إتفاقية تقاسم اال�

.

ول الربح برى�
كات  �العائد للرس

ول الكلفة برى�

تاوة اال�

ائب رص&

ول الربح برى�
العائد للدولة 

ول المنتج إجماىل, البرى�



المياه  � ىڡ� ول  Mالبرى لقطاع  اتيجي  Mاالسرى  � البيىى� التقويم  دراسة  بإعداد  اللبنانية  الحكومة   قامت 
� ستشكل Mالعام 2012. و قد انبثق عن هذا التقويم عدد من التوصيات الىى �  البحرية اللبنانية ىڡ�
هذه وتشمل  المقبلة،  المرحلة   � ىڡ� ول  Mالبرى قطاع  إدارة  هيئة  عليها  ستستند   � Mالىى العمل   خطة 

الخطة

� الجهات المعنية  تنسيق آليات العمل بںى�
يعات خاصة بالصحة والسالمة والبيئة     وضع ترس6
 وضع خطة وطنية لالستجابة لحاالت الطوارئ الناتجة عن ترسب النفط 
المتعلقة  البيانات  اىل  بالنسبة  اال�ولويات  وتحديد  المتوفرة،  البيئية  البيانات  قاعدة   إدارة 

بالنفط والغار
رفع مستوى التوعية وتطوير القدرات لدى المؤسسات واال�طراف المعنية بالنسبة اىل متطلبات 

 الصحة والسالمة والبيئة 

:



لتوليد ضافية  cاال مكانيات  cاال غياب  بسبب  نقص  من  لبنان   � ىڡ� الطاقة  تزويد  مسألة   �  تعاىى�
وعىل الدولة.  عىل  مالية  أعباًء  يرتّب  الذي  الحكومة  ودعم  الوقود  أسعار  ارتفاع   الطاقة، 
والنقل التجارة،  قطاعات  إىل  بالنسبة  جداً  مرتفعة  النفطية  الفاتورة  فإّن  القطاع،   مستوى 

� تعتمد بشكل كبرى� عىل الطاقة، اال�مر الذي من شأنه أن  يحّد من التنافسية Mوالصناعة الىى

راً بالبيئة وأدىى� ثمناً من � المحتمل سيكون مصدراً آمناً للطاقة كونه أقّل رص�  إّن الغاز اللبناىى�
� دعم � الكهرباء كما سيلعب دوراً ىڡ� � معالجة مشكلة النقص ىڡ�  النفط وقد يساهم هذا الغاز ىڡ�

� نمّو االقتصاد اللبناىى�
إمكانية إىل  ان  الهيدروكربونية يشرى� الموارد  الطاقة واحتمال وجود  االcجماىل� عىل  الطلب   إّن 

� حاجة لبنان من الطاقة للسنوات القادمة  تأمںى�

.

.

.



� لتصدير � يساعده جداً لالستفادة من طريقتںى�  إّن موقع لبنان الجغراىڡ�
القائم الغاز  أنابيب  خط  وع  مرس6 خالل  من  اال�وىل  الطريقة   الغاز. 
الطبيعي الغاز  مشاريع  تشمل  الثانية  والطريقة  نشائه،  cال  والمخطط 

المسال

الُمنشأ  � العرىى[ الغاز  بخط  مّتصل  لبنان  إّن  الغاز:  أنابيب  خط   خيار 
ويد � Mلرى إستعماله  المحتمل  ومن  بالغاز  ولبنان  واال�ردن  ويد سوريا  � Mلرى 
يقوم أن  أيضاً  المحتمل  ومن   . � اللبناىى� بالغاز  ومرص  اال�ردن   سوريا، 
ويد تركيا بالغاز عرى[ خط أنابيب بري أو بحري مّما يمّكنه من � Mلبنان برى 

 الوصول إىل السوق اال�وروبّية
الموارد اكتشاف  حجم  كان  حال   � ىڡ� المسال:   الطبيعي  الغاز   خيار 
 الهيدروكربونية يسمح بالتصدير، قد يتمّكن لبنان من استخدام الغاز

ويد اال�سواق اال�وروبية واالºسيوية بالغاز � Mالطبيعي المسال لرى

.

.
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خيارات أنابيب الغاز

خيارات الغاز الطبيعي المسال



النمّو اللبنانية خطوة واعدة نحو تحقيق  البحرية  المياه   � ولية ىڡ� Mالبرى  يشّكل استكشاف الموارد 
االقتصادي

اد موارد الطاقة، إذ أنّه ينفق أكرى6 من � تعتمد بشكل كبرى� عىل استرى� Mوبما أّن لبنان من البلدان الىى 
 ٪15 من ناتجه المحىل� االcجماىل� عىل واردات الطاقة، فمن المتوّقع أن تساهم صناعة النفط
، اال�مر الذي من شأنه أن � من خالل تلبية حاجات السوق المحىل� Mبلوغ االكتفاء الذاىى �  والغاز ىڡ�
وة النفطية خلق فرص عمل . كما سيتيح استخراج الرى6  ينعكس إيجابياً عىل الناتج المحىل� االcجماىل�

جديدة وزيادة عائدات الدولة المالية

� تعزيز مكانة لبنان عىل خارطة ولية تكمن ىڡ� Mستحّققها اال�نشطة البرى � Mولعّل أبرز المكاسب الىى 
� مجال الطاقة ق اال�وسط وتكريس استقالله ىڡ� � الرس6  النفط ىڡ�

.

.

.



وت، تدهوراً ملحوظاً لفرص العمل � لبنان، خصوصاً تلك الواقعة خارج العاصمة برى�  تشهد بعض المناطق ىڡ�
وظروف المعيشة

يشكل العمل.  لفرص  وبشكل خاص  التنمية  إىل  ماسة  بحاجة  ال�نها  الطاقة  بمشاريع  ًة  مبارس6 البلديات   تتأثر 
ول فرصة  للبلديات للتعبرى� عن احتياجاتها المتعلقة بتدريب اليد العاملة Mالتعاون مع إدارة هيئة قطاع البرى 

� تطوير القطاع وخلق فرص العمل والمساهمة ىڡ�

نتاج cكافة مراحل االستكشاف واال � يحتاج لبنان إىل اليد العاملة ىڡ�
إنشاء البىى� التحتية 
� االºبار عىل المنصات    تعدين، إستخراج، حفر، وتجهرى�
التخزين والنقل والتوزيع 
 كافة أنواع الخدمات 

.

.

:



يرادات المحتملة، ولكن cلبنان  من التنمية المحلية ليس فقط من خالل اال � ول ىڡ� Mمن المتوّقع أن يستفيد قطاع البرى 
�  زيادة إنتاجية اال�نشطة االقتصادية وخلق � ستساهم ىڡ� Mة الىى ة والغرى� مبارس6  أيضاً من خالل االستثمارات المبارس6

فرص العمل
� عملية االستكشاف ليصار إىل تحقيق اال�هداف التالية ول إىل االcرساع ىڡ� Mتسعى هيئة إدارة قطاع البرى 

 
�  توسيع برامج التعاون مع المنظمات الدولية، المؤسسات اال�كاديمية والمهنية، القطاع الخاص والمجتمع المدىى�

، المراكز الطبية، المطارات ومهابط المروحيات � تطوير البىى� التحتية: الطرقات، اال�نابيب، المراىڡ�
بناء القدرات المحلية لتوفرى� اليد العاملة لصناعة النفط والغاز وتطوير وتحديث قطاع التعليم

ولية Mالمخّصصة لتكون مواقع للصناعات البرى �   وضع سياسة حديثة الستعمال اال�راىص�
تعزيز قدرات المؤسسات والثقة والشفافية

تلبية الطلب المحىل� للطاقة 
وة النفطية الوطنية من خالل اتّباع آلية التلزيم التدريجي الحفاظ عىل الرى6

و إنشاء الصندوق السيادي لال�جيال الحالية والمستقبلية 

.
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