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2017-سار  دورة التراخيص ألاولى م

إقرار املرسومين

للمزايدة10و9و8و4و1فتح الرقع 

إجراء دورة تأهيل مسبق ثانية للشركات

القيام بعملّية تسويق لدورة التراخيص ألاولى

استكمال كّل إلاجراءات املنصوص عليها بدفتر الشروط

9و4استالم عرض مزايدة على كّلٍّ من الرقعتين 



ولىألاأالتراخيصدورةهدفا

التوّصل إلى 
ة اكتشافات تجاريّأ

في املياه البحرّية 
اللبنانّية

املحافظة على 
حقوق لبنان في 
موارده الطبيعّية

على امتداد مياهه 
البحرّية



ين على منح رخصتين بترولّيتمجلس الوزراءموافقة 
٩و ٤في الرقعتين حصرّيتين 

نسبة املشاركة

40% 40%

20%



مراحل تقويم العروض

(في كّل رقعة)املواءمة القانونّية 

(في كّل رقعة)التقويم التقني 

(في كّل رقعة)التقويم التجاري 

(خدمة هدفي دورة التراخيص)التقويم الاستراتيجي 



(9و4في الرقعتين )املواءمة القانونّية 

ا
ً
فة لالئتالف مؤّهلة مسبق

ّ
الشركات املؤل

إثبات تسديد رسم سحب الطلب

الزلزالّيةاملسوحاتشراء رخصة 

توافر كفالة الشركة ألامّأ

توافر املستندات القانونّية املحّددة في دفتر الشروط

مقبولين من الناحية القانونّية9و4وبالتالي، يعّد الطلبان املقّدمان على الرقعتين 



عة التزام حفر بئرين على ألاقّل في كّل رق: العرض التقني
البحر م من سطح ٤٤٠٠م و٤٢٠٠على أعماق تتراوح بين 

في كّل أّول بئر استكشاف
2019رقعة سُتحفر في

واحد املكمنان املستهدفان من نظام بترولي
ةمشابه لنظام مثبت في بحر فلسطين ا

ّ
ملحتل

ئر احتمال لحفر بئر ثالثة في حال نجاح الب
ألاولى

لّيين املكمنان املستهدفان من نظامين بترو
ي بحر مختلفين، ألاّول مشابه لنظام مثبت ف

ة
ّ
فلسطين املحتل

ي ف« ظهر»والثاني مشابه لنظام اكتشاف 
مصر



الكاملة  الدولة عناصر حصة : العرض التجاريأ

إلاتاوة

الضرائب

حّصة الدولة من 
بترول الربح

من الائتالف حّصة 
الربحبترول 

بترول الكلفة

حصةعناصر 
الدولة الكاملة

العنصر الوحيد
الخاضع للمزايدة

65%  71%

55%  63%

ات تشمل تّم احتساب حّصة الدولة الكاملة في كّل رقعة بناًء على تسعة سيناريوه
ثالثة أحجام لالكتشافات وثالثة أسعار للبترول



مقارنة مع مئة نظام آخر: العرض التجاريأ

Block 9 
Block 4

Global Benchmarking of Deepwater Gas Terms

TGT (%) TGT (%) (median)

56%



التفاوض على الشّق التقنيّأ

فاق على 
ّ
الات

تفاصيل العرضين 
مينالتقنّيين املقّدأ

املحافظة على 
ة أحكام 

ّ
كاف

فاقّية 
ّ
نموذج ات

الاستكشاف 
وإلانتاج



ملحة عن ائتالف الشركات

Total S.A.Eni International B.V.JSC Novatek

ل في الائتشركة•
ّ
الف معّينة كمشغ

مقّدم الطلب
ل تأّهلت مسبًقا كصاحب حّق م•

ّ
شغ

2013في دورة التأهيل ألاولى عام 
هي شركة عاملّية متخّصصة •

 من 
ً
بالنفط والغاز وتعّد واحدة

المالشركات التسع الكبرى في الع
أكثر تمارس ألانشطة البترولّية في•

 بلًدا وتعمل في كّلٍّ من130من 
قبرص ومصر

مليار دوالر 231بلغ مجموع أصولها •
2016في 

ل في شركة•
ّ
معّينة كغير مشغ
الائتالف مقّدم الطلب

ل تأّهلت مسبًقا كصاحب حّق م•
ّ
شغ

2013في دورة التأهيل ألاولى عام 
هي شركة عاملّية متخّصصة •

بالنفط والغاز وصاحبة أكبر 
اكتشاف غازّي في املتوّسط 

(اكتشاف ظهر بمصر)
أكثر تمارس ألانشطة البترولّية في•

 بلًدا وتعمل في كّلٍّ من73من 
.قبرص ومصر

مليار دوالر 134بلغ مجموع أصولها •
2017في 

ل في شركة•
ّ
معّينة كغير مشغ
الائتالف مقّدم الطلب

ير تأّهلت مسبًقا كصاحب حّق غ•
ل في دورة التأهيل الثاني

ّ
ة عام مشغ

2017
 39ك هي شركة عاملّية روسّية تمتل•

من رخصة استكشاف وإنتاج وتنتج
ا13  بتروليًّ

ً
حقال

بين تَعّد ثالث شركة في العالم من•
الشركات املدرجة في ألاسواق 
 باالستناد إلى احتياطها الغازّي 

املثبت 
مليار دوالر 14.4بلغ مجموع أصولها •

2016في 



تينالبعد الاستراتيجي ملنح الرخص

تحقيق هدفي دورة التراخيص ألاولى

التعاون مع شركات عاملّية لديها القدرات التقنّية واملالّية الالزمة

ا
ً
 وتلويث

ً
ي للطاقة أقّل كلفة

ّ
تأمين مصدر محل

خلق قطاع جديد في الاقتصاد اللبناني وفرص عمل مرافقة



الخطوات املستقبلية

فاقّيتين
ّ
توقيع الات

رقعةكل فيخطة الاستكشاف تقديم 

تحضير قاعدة الخدمات البّرّية

استحصال الرخص البيئّية الالزمة

استكمال أعمال التصميم للبئرين

تأمين معّدات التنقيب

4حفر بئر في الرقعة 

(مشروطة)4حفر بئر إضافّية في الرقعة 

9حفر بئر في الرقعة 

٢٠١٨

٢٠١٩



(سنوات٥-٢)املسوحات الزلزالية 

(سنوات٦-٤)الاستكشاف 

(سنوات٢-١)التقويم 

(سنوات٣-١)التطوير 

(سنة٢٠)إنتاج النفط والغاز 

وقف التشغيل 

مسار ألانشطة البترولية



خاذ القرارات
ّ
مشاركة الدولة في ات

منح التراخيص

تحديد الرقع

فاقّية الاستكشاف وإلانت
ّ
اج نموذج ات

ودفتر الشروط

تقويم العروض

فاقّيات
ّ
توقيع الات

الاستكشاف 

ة الاستكشاف
ّ
املوافقة على خط

املوافقة على برامج العمل وامليزانّية 

السنوّية

إصدار رخص حفر آلابار

ة التقويم
ّ
املوافقة على خط

إلاعالن عن الجدوى التجارّية

التطوير وإلانتاج

ة التطوير وإلانت
ّ
اجاملوافقة على خط

إلانتاجإصدار رخص 

وقف التشغيل 

ة التمهيدّية وق
ّ
ف املوافقة على الخط

ألانشطة البترولّية

ة النهائّية وقف
ّ
املوافقة على الخط

ألانشطة البترولّية

حساب الوقف الدائم للتشغيل

وزير الطاقة واملياه

مجلس الوزراء

هيئة إدارة قطاع البترول



ا ضمن الائتالف مشاركة الدولة تجاريًّ

فاقّية الاستكشاف وإلانتاج 
ّ
الدولة اللبنانّية طرف من طرفي ات

.لكّنها ال تشارك كشريك تجاري ضمن ائتالف الشركات

مجلس الوزراء

الوزير

الهيئة

الجهات املسؤولة عن 
الدور الرقابي للدولة

و الوزارات املعنّية



ا ضمن الائتالف مشاركة الدولة تجاريًّ

ا ضمن ائتالف الشركات عبر شركة وطنّية  (.رها من الوسائلأو غي)في املستقبل، بإمكان الدولة املشاركة تجاريًّ
 عن مراقبة عمل ائتالف الشركات 

ً
(.ةاملتضّمن للشركة الوطنيّأ)تظّل الجهات الرقابّية مسؤولة

ال تتحّمل الشركة الوطنّية أّية مسؤولّيات رقابّية بل يقتصر دورها على الشّق التجاريأ

1شركة 

2شركة 

شركة 
البترول 
الوطنية

مجلس الوزراء

الوزير

الهيئة

الجهات املسؤولة عن 
الدور الرقابي للدولة

و الوزارات املعنّية



الاقتصاد 

غير النفطي

الحكومة

الصندوقأ

النشاطات 

ةالبتروليّأ

استخدام إلايرادات النفطّية

اّدخار

والخدماتالطلب على السلع 

صافي التدفقات النقدية 
الحكومية

استثمار

اد يجب الاستفادة من الاقتصاد النفطي لدعم الاقتص
غير النفطي



ي في لبنان 
ّ
التوظيف والتدريب–املكّون املحل

عندكفؤينلبنانيينعاملينالثانوّيون ومقاولوهالحقصاحبيوظف•
توفرهم

 يتّم )يناللبنانياملواطنينمنيكونواأنيجبألاقلعلىاملوظفينمن80%•
االنسبةهذهإلىالتوصل فاقّيةمن8املادة)(تدريجيًّ

ّ
(النموذجّيةالات

اللبنانيينللموظفينالتدريببرامجتمويلالحقصاحبعلى•

اصبمنفيلبنانيينمواطنينتوظيفبرامجالخططتتضّمنأنيجب•
املتخصصةوالوظائفإلادارة



ي في لبنان 
ّ
عشراء الخدمات والسل–املكّون املحل

 األنشطةباملتعلقةوالخدماتوالبضائعاملواردلتوريدالثانويةالعقودإبرامالحقلصاحبيحق•

بأحكاميدون يتقالثانوييناملقاولينأنمنوالتحققالعقودتلكعنالتصريحوعليهالبترولية،

.(72املاّدةالبحرّية،املياهفيالبتروليةاملواردقانون (التوريدعنالقانون هذا

ايحددهاملبادئمنمجموعةمراعاةمعالعموميةللمناقصةالرئيسّيةالشراءعقودتخضع•

ىعندماواجبةاملناقصةأّن أهّمهااملرسوم
ّ
 والقواعدألانظمة)دوالرألف50العقدقيمةتتخط

.(157املادةالبترولّية،باألنظمةاملتعلقة

املنشأ،يةاللبنانوالخدماتالسلعلشراءتفضيلّيةمعاملةيمنحاملشغلأنالحقصاحبيضمن•

.ألاداءووالسعر والتوفر الجودةلجهةالدوليةبالتنافسيةوالخدماتالسلعهذهتتمتععندما

املادةالنموذجية،الاتفاقية)تنافسيةعروضعلىبناءً الشراءعملياتالحقوق أصحابيجري •

27).

دللمنافسينليتسّنىالفائز العرضعنإلاعالنيتّم •
ّ
.اتاملناقصشفافّيةمنالتأك



الاقتصاد تطوير 

وتنميته

وزيادةوظائف خلق

القدرة الشرائّية

لياملحتعزيز السوق 

ي
ّ
املكّون املحل

ي على الاقتصاد
ّ
ألاثر املحتمل للمكّون املحل



لّية آلاثار الاقتصادّية املباشرة جّراء ألاعمال البترو
وألارباح املجنّية

استثمار مداخيل الدولةةارتفاع القدرة الشرائيّ زيادة القيمة املضافةخلق فرص عمل

ابتداًء من مرحلة الاستكشاف



ي آلاثار الاقتصادّية املباشرة جّراء توافر مصدر مح
ّ
ل

للطاقة

يمصدر تأمين
ّ
اكلفةأقّل الكهرباءلقطاعمحل

ً
 منفاعلّيةر وأكثوتلويث

الحاليالوضع

بامليزانّيةعجرخفض
ّ
الطاقةاستيرادعلىاملترت

 قدراتهايز وتعز الكلفةقليلةالطاقةتوافر منتستفيدصناعاتتطوير
والخارجلبنانفيالتنافسّية



ر على نتائج ال
ّ
تي تؤث

ّ
دة ال

ّ
قطاع العناصر غير املؤك

الاقتصادّية 
التكنولوجيا

ألاسعار

حجم املوارد املكتشفة

نوع املوارد املكتشفة

املسوحاتتكنولوجيا تكنولوجيا الحفر

تي ستنشأ
ّ
نوعّية البنى التحتّية ال

التكاليف

وضع ألاسواق

ألامور الجيوسياسّية

واقع السياسة الداخلّية

منخفضةمرتفعة

منخفض مرتفع

النفط ونوعّيته...تالغاز الطبيعي، كّمّية الكبري

املعالجة على الشاطئاملعالجة في البحر

منخفضة مرتفعة

صعب مساعد

قةالوضع ألامني في املنط التحالفات وألانابيب

داعم معرقل

أثير القطاع بناًء على استحالة التأكد اليوم من العناصر املذكورة، يصبح تقدير ت
ًرا الي

ّ
وم البترولي على سوق العمل والاقتصاد تقديًرا دقيًقا أمًرا متعذ



www.lpa.gov.lb
info@lpa.gov.lb


