
تقو�م العروض
لبناندورة ال��اخيص ألاو�� �� 
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ا ع�� اجتذاب  يتنافس لبنان من خالل دورة ال��اخيص ا�حالّية عاملي�
ا مع الدول املحيطة �� ظّل انخفاض بأسعار الب��ول .الشر�ات وإقليمي�

ا االتنافس عاملي� التنافس إقليمي�

ن تحاول �لٌّ من دول املنطقة وكيانا��ا أ•
تكون مصدر جذب للشر�ات الك��ى �� 

:امجال الب��ول وذلك ألسباب عديدة أهّمه
o ي ال�

ّ
الرساميل العالية املطلو�ة ال
 الشر�ات الك��ى 

ّ
تمتلكها إال

o ا�حاجة إ�� قدرات تقنّية عالية
الستخراج الب��ول من املياه العميقة

oكها ا�حاجة إ�� شبكة عالقات دولّية تمتل
هذه الشر�ات لتصر�ف إلانتاج

بة لها تنتقي الشر�ات الاستثمارات املناس•
 
ّ

ر بدولة معّينة إال
ّ
ا وال تفك من ضمن عاملي�

.محفظة استثمارا��ا العاملّية

ل مياه شرق املتوّسط عامل جذب•
ّ
 �ش�

رفع ألّ��ا واعدة من ناحية املخزون لكّ��ا ت
��  �لفة إلانتاج �سبب عمق املياه الكب
.ئمةوغياب البنية التحتّية الغازّ�ة املال 

 لذلك ُيف��ض أن تتّم مقار�ة مسألة دورة ال��اخيص ألاو�� من الناحية الاس��اتيجّية إض
ً
افة

.إ�� النظر إ�� إلاطار التناف�ىي داخل املياه إلاقليمّية اللبنانّية
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ا ب�ن عام ا جذر��
ً
ي اختلف وضع السوق النفطّي اختالف

.2017و2013

�� أسعار النفط والغاز الطبي�� ب�ن% 50انخفاض •
2017و2013عامي 

�� حجم الاستثمارات �� قطاع % 58انخفاض •
ا ب�ن عامي  2017و2013الاستكشاف عاملي�

3

�البنك الدو�: املصدر�البنك الدو�: املصدر

Wood Mackenzie: املصدر
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ملحة إقليمّية
:ق��ص•

�ي استقطبت مشاركة •
ّ
شر�ات كب��ة 4شر�ات بي��ا 7أ��ت ق��ص هذا العام دورة ال��اخيص الثالثة لها �� مياهها البحرّ�ة ال

.أو�لمو�يل، وستات وإيكسون إي�ي، وتوتال، : ��

ا من املياه الق��صّية، بقيت املشاركة» ظهر«ع�� الرغم من اكتشاف • .العاملّية محدودةال�خم �� املياه املصرّ�ة القر�بة جد�

.شر�ات8�عمل اليوم �� ق��ص ما مجموعھ •

:  تتمّتع ق��ص بم��ت�ن أساسّيت�ن هما•

حاد ألاوروّ�ي و�التا�� سهولة تصدير غازها �� حال تّم اكتشافھ•
ّ
.انتماؤها إ�� الات

وضعها السيا�ىّي الداخ�� الهادئ•

:العدّو إلاسرائي��•
ن العدّو إلاسرائي�� من تحقيقها �� املياه الفلسطينّية، ب•

ّ
�ي تمك

ّ
ق ع�� الرغم من الاكتشافات الكب��ة ال

ّ
قي �عا�ي �� مسائل تتعل

.باالحت�ار وغياب رأس املال الالزم للقيام بأعمال التطو�ر وصعو�ة الوصول إ�� ألاسواق

كّن دورة ال��اخيص اعتمد العدّو إلاسرائي�� نظام املزايدة ألّول مّرة العام املا�ىي �جذب الاستثمارات ولتحف�� الشر�ات الك��ى ل•
.وذلك �سبب عدم اهتمام الشر�ات الك��ى 2017إ�� �شر�ن الثا�ي 2017إ�� تّموز 2017ا�حالّية تّم تأجيلها مراًرا من آذار 

ملاذا؟•
ألاسعار عامٌل مهّم •

ال�لفة العالية للعمل �� بيئة مياه عميقة كبيئة شرق املتوّسط•

ذي تّم اكتشافھ •
ّ
)حال العدو إلاسرائي��(صعو�ة تصر�ف إلانتاج ال

العوامل ا�جيوسياسّية•
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اهتماًما كب�ً�ا، ا�عكست 2013بينما حصدت دورة التأهيل املسبق �� 
.2017وألاوضاع العاّمة ع�� نتائج دورة 2013نتائج دورة 

:، تّم تأهيل2013�� •

ل-شركة كصاحب حّق 12•
ّ
مشغ

ل-شركة كصاحب حّق 34•
ّ
غ�� مشغ

:، أضيفت ألاعداد التالية2017�� •

ل -شركة واحدة كصاحب حّق •
ّ
ل(مشغ

ّ
)�انت مؤّهلة مسبًقا كغ�� مشغ

ل -شر�ات كصاحب حّق 7•
ّ
 مسبًقا وقام بتعديل ملّفھ(غ�� مشغ

ً
)�عضها �ان مؤّهال

:أصبح العدد إلاجما�ّ� للشر�ات املؤّهلة ع�� الش�ل آلا�ي•

ل-شركة كصاحب حّق 13•
ّ
مشغ

ل-شركة كصاحب حّق 38•
ّ
غ�� مشغ

ف �ّل ائتالف من 
ّ
ا كحّد أد�ى ع��3يتأل

ً
 شر�ات مؤّهلة مسبق

ل-أن تكون إحداها ع�� ألاقل مؤّهلة كصاحب حّق 
ّ
مشغ
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أعلن وز�ر الطاقة واملياه عن 2017�انون الثا�ي 26�� 
عرض خمس رقع للمزايدة �� دورة ال��اخيص ألاو��
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محتوى العرض

2017�شر�ن ألاّول 12املهلة ال��ائّية لتقديم العروض �� 

وثمن شراء رخصة البيانات ثالثّية ألا�عاد) $50,000(إثبات يبّ�ن �سديد رسم �حب الطلب 

عن �ّل رقعة) ائتالف(عن �ّل مقّدم طلب $ 5,000,000كفالة مزايدة بقيمة 

)كما �� مفّصلة �� دف�� الشروط(املستندات القانونّية 

العرض التجارّي 

العرض التق�يّ 

ا واحًدا ع�� �ّل ائتالف أن يتضّمن
ً
 معّين

ً
ال

ّ
وصاح�ي حّق %) 35بنسبة مشاركة ال تقّل عن (مشغ

 ت�ون الشر�ات امل�ّونة لالئتالف شر ) ل�ّلٍ م��ما% 10بنسبة مشاركة ال تقّل عن (
ّ

�اٍت مرتبطةع�� أال
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رضت �عض الضوابط ع�� عملّيات تقديم العروض 
ُ
ف

.والتلز�م وذلك منًعا لالحت�ار  وتحف�ً�ا ع�� التنافس

.ال �ستطيع أّية شركة منفردة الانضمام إ�� أك�� من مقّدم طلب واحد ضمن الرقعة الواحدة•

 كصاحب حّق (ال �ستطيع أّية شركة منفردة •
ً
ل أو كصاحب حّق -أ�انت مؤّهلة

ّ
 -مشغ

ّ
الانضمام ) لغ�� مشغ

.إ�� أك�� من ثالث مقّدمي طلبات

.باستطاعة أّي ائتالف تقديم العروض ع�� أّيٍ من الرقع ا�خمس املعروضة•

�ي يقّدم عروضھ عل��ا •
ّ
ذا ال��تيب ال ُ�عّد لكّن ه(باستطاعة الائتالف تحديد ال��تيب التفضي�� للرقع ال

).ملزًما للوز�ر وللهيئة

ق بأك�� من رقعت�ن اثنت�ن كحّدٍ أق�ى•
ّ
ا تتعل

ً
ل حقوق

ّ
ى �� دورة ال يجوز منح أّي مقّدم طلب أو مشغ

.ال��اخيص ألاو�� �� املياه البحرّ�ة اللبنانّية
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ذ �ش�ٍل مستقّلٍ ع�� �ّلٍ 
ّ
من الرقعاملسار التقو�مي املنف

يةاملستندات القانون

التقو�م التق�يّ 

التقو�م التجارّي 

وضع ال��تيب 
ال��ائي

رفع التوصية إ��
التفاوض مع الوز�ر

 
ّ

حةالائتالفات املر�
مناقشة العرض (

)التق�ي

توقيع الاتفاقيات

مجلس الوزراءالوز�رالهيئة

تفو�ض الوز�رالهيئة
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�عد استكمال التقو�م القانو�ّي، يتّم تقو�م العرض 
ي
ّ
.التق�

املقار�ة العاّمة واملفهوم العاّم 
الاستكشافل��نامج 

��حة املقالعمل ا�حّد ألاد�ى ملوجبات 
جدول مفّصلبناًء ع�� 

:يتضّمن العرض التق�يّ 

تراجع الهيئة املستند املقّدم
ب لتتعّرف إ�� رؤ�ة مقّدم الطل
ن ��ا ا�جيولوجّية للرقعة و�ستع�

الحًقا أثناء مرحلة التفاوض 
).مناقشة العرض التق�ي(

دخل ا�حّد ألاد�ى ملوجبات ي•
ّية العمل املق��حة �� صلب عمل

احتساب عالمة العرض التق�يّ 
.بناًء ع�� جدول تفصي��ّ 

الطلب املبلغيق��ح مقّدم •
ا�حّد الاستدال�� املعّ�ن الل��ام

.العملألاد�ى ملوجبات 
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تقّوم الهيئة املوجبات الدنيا للعمل املق��ح �ش�ٍل 
).2\1(تفصي�ّ� بناًء ع�� ا�جدول التا�� 

العالمة القصوى  وحدة التقو�م ا�جانب املّدة

50 مرّ�عكيلوم��  امل�ح الزلزا�� الثالثّية ألا�عادبيانات

مّدة 
الاستكشاف 

ألاو��

:أخرى أ�شطة جيولوجّية وجيوف��يائّية

10 كيلوم�� طو�� مغناطيسّية وسواهاجاذبّية،: جّوّ�ةمسوحات-

50 كيلوم�� مرّ�ع ّيةالاك��ومغناطيساملسوحاتتقنّيات متطّورة مثل -

:آبار الاستكشاف

240 العمق العامودي من قاع 
البحر باألمتار

املق��ح �جميع آلابارالعمق ال��اك�ي-

50 املق��ح ب�ن آلابارالعمق ألاق�ىى-

400

.يتّم تقو�م �ّل جانب من ا�جوانب التقنّية �ش�ٍل مستقّلٍ عن ا�جانب آلاخر•

لبات آلاخرون يحصل مقّدم الطلب الذي قّدم العرض ألافضل �� جانب معّ�ن ع�� العالمة القصوى املناسبة، و�حصل مقّدمو الط•
.ع�� عالمة توزاي العالمة القصوى مضرو�ة بحاصل قسمة العرض املقّدم ع�� العرض ألافضل

ع�� �ّل عرض تق�ّي أن يتضّمن ال��اًما بحفر ب�� استكشاف واحدٍة كحّد أد�ى �� �ّل مّدة استكشاف•
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تقّوم الهيئة املوجبات الدنيا للعمل املق��ح �ش�ٍل 
).2\2(تفصي�ّ� بناًء ع�� ا�جدول التا�� 

العالمة القصوى  وحدة التقو�م ا�جانب املّدة

25 مرّ�عكيلوم��  امل�ح الزلزا�� الثالثّية ألا�عادبيانات

مّدة 
الاستكشاف 

الثانية

:أخرى أ�شطة جيولوجّية وجيوف��يائّية

5 كيلوم�� طو�� مغناطيسّية وسواهاجاذبّية،: جّوّ�ةمسوحات-

25 كيلوم�� مرّ�ع ّيةالاك��ومغناطيساملسوحاتتقنّيات متطّورة مثل -

:آبار الاستكشاف

120 العمق العامودي من قاع 
البحر باألمتار

املق��ح �جميع آلابارالعمق ال��اك�ي-

25 املق��ح ب�ن آلابارالعمق ألاق�ىى-

.يتّم تقو�م �ّل جانب من ا�جوانب التقنّية �ش�ٍل مستقّلٍ عن ا�جانب آلاخر•

لبات آلاخرون يحصل مقّدم الطلب الذي قّدم العرض ألافضل �� جانب معّ�ن ع�� العالمة القصوى املناسبة، و�حصل مقّدمو الط•
.ع�� عالمة توزاي العالمة القصوى مضرو�ة بحاصل قسمة العرض املقّدم ع�� العرض ألافضل

ع�� �ّل عرض تق�ّي أن يتضّمن ال��اًما بحفر ب�� استكشاف واحدٍة كحّد أد�ى �� �ّل مّدة استكشاف•

200
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تقّوم الهيئة العرض التجارّي املقّدم كما ي��

معّدل حّصة الدولة

عناصر املزايدة

A ≥ 30% B > A

Rb > 1 CP ≤ 65%

النموذج االقتصادي اللبنانيلكلّ مقّدم طلب
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 �عد الان��اء من التقو�م التق�ّي والتجارّي، يتّم احتساب العالمة
.ة رقعإلاجمالّية ل�ّل مقّدم طلب و�تّم حساب ال��تيب ال��ائّي عن �ّل 

ي التقو�م التق�
 ...)\600(

ي التقو�م التجار 

 ...)\600(

70% 30%

احتساب العالمة إلاجمالّية ل�ّل مقّدم طلب

ال��تيب العالمة إلاجمالّية الطلبمقّدم

أّول  500 )أ(ائتالف

ثاٍن  470 )ب(ائتالف 

ثالث 450 )ج(ائتالف 

مثال

العالمة إلاجمالّية
 ...)\600(
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ّل �عد احتساب ال��تيب ال��ائّي ملقّدمي الطلبات عن �
لةرقعة �عّد الهيئة تقر�ًرا يتضّمن توصي��ا املفصّ 

:يتضّمن تقر�ر الهيئة العناصر التالية•

عة معروضة ال��تيب ال��ائّي ملقّدمي الطلبات عن �ّل رق•
للمزايدة

اعتبارات أو مالحظات إضافّية•
ّية التوصية باختيار مقدمي الطلبات والشروع �عمل•

التفاوض معهم عن �ّلٍ من الرقع 
عل��ااملزاَيد •

� رقعة يمكن للهيئة أن تو�ىي �عدم منح أي حقوق ب��ولّية �•
معّينة 
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 �عد استالمھ تقر�ر الهيئة، يفاوض الوز�ر بمعاونة الهيئة الائتالفات
ّ
�ي ال

ت املراتب ألاو�� �� الرقع ع�� عروضها التقنّية فقط
ّ
.احتل

هوم العاّم �ستع�ن الوز�ر والهيئة باملقار�ة العاّمة واملف•
ذي قّدمھ 

ّ
 ل��نامج الاستكشاف ال

ّ
صاحب (ت الفائز املؤق

.ضمن عرضھ) املرتبة ألاو��

ل �س�� الوز�ر بمعاونة الهيئة إ�� مناقشة تفاصي•
العرض التق�ّي والاستماع إ�� شروحات الشر�ات

.واق��اح تحسينات ع�� العرض التق�ي

ت ع�•
ّ
� املبلغ يناقش الوز�ر بمعاونة الهيئة الفائز املؤق

.ات العملالاستدال�� املعّ�ن الل��ام ا�حّد ألاد�ى ملوجب

ت، يف•
ّ
فاق الوز�ر مع الفائز املؤق

ّ
اوض �� حال عدم ات

لرقعة �� اصاحب املرتبة الثانية الوز�ر مقّدم الطلب 
.ذا��ا حول عرضھ التق�يّ 

مع صاحب املرتبة �� حال فشل املفاوضات •
فاقّية ، �ستطيع الوز�ر التوصية بتوقيالثانية

ّ
ع ات

ت
ّ
.مع الفائز املؤق
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فاق ع�� العرض التق�ي، ُيمهل الوز�ر  الائتالف املختار لت
ّ
 �عد الات

ّ
فاقّية قديم الات

خاذ القرار املناسب �� مجلس 
ّ
 مع مالحقها تمهيًدا الت

ً
عة أصوال

ّ
.الوزراءموق

فاقّية الاستكشا•
ّ
 متضّمًنا نموذج ات

ً
 �امال

ّ
ع �عرض الوز�ر امللف

ّ
ف وإلانتاج املوق

.من الائتالف املختار ع�� مجلس الوزراء

حقوق ب��ولّية يحتفظ مجلس الوزراء �سلطتھ الاستنسابّية املنفردة �� منح أّي •
.ية الهيئةألّي سبٍب يراه مناسًبا أو بناًء الق��اح الوز�ر املستند إ�� توص

خاذ القرار بمنح حقوق ب��ولّية، يفّوض مجلس الوزراء الوز�ر •
ّ
توقيع عند ات

فاقّيات الاستكشاف وإلانتاج مع الائتالفات الفائزة
ّ
.ات
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...�لمة أخ��ة

دا عند إعادة إطالقها• ذين ُحّدِ
ّ
:بالعودة إ�� هد�� دورة ال��اخيص ألاو�� الل

التوّصل إ�� اكتشافات تجارّ�ة �� املنطقة الاقتصادّية ا�خالصة للبنان•

لبحرّ�ة اللبنانّيةاملحافظة ع�� حقوق لبنان السيادّية باالستفادة من موارده الطبيعّية �� املياه ا•

:و�االستناد إ�� الوضعّية الاس��اتيجّية ا�حالّية �� ا�حوض الشر�� للمتوّسط•

الاكتشافات ال�خمة للعدّو إلاسرائي��ّ •

ألاعمال ا�حثيثة الكتشافات تجارّ�ة �� ق��ص•

املصري » ظهر«اكتشاف •

�ي �س�� إل��ا العدّو إلاسرائي�ّ� مع �ّلٍ من ق��ص واليونان وترك•
ّ
يا ومصر وألاردنالتحالفات ال

 أن �عمل ع�� الشروع بتلز�م •
ّ

الرغم من الرقع للبدء بأ�شطة الاستكشاف ع���عض ال �سعنا إال
�ي �انت متوافرة عام 

ّ
.2013عدم توافر ألاجواء التنافسّية ال

 �� محيطھ وغ�� مرت•
ً

بط بأّية إّن عدم التلز�م �� دورة ال��اخيص ألاو�� سيجعل لبنان معزوال
ر سلًبا ع�� أّية عملّيات تنقيب مستقبلّية و�ضاعف ا

ّ
ملخاطر و�حّد من أسواٍق للطاقة مّما يؤث
.فرص تصر�ف إلانتاج



 
ً
شكرا
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