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 العقود الموقعة من قبل الهيئة مع االستشاريين الدوليين

 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  
عقد تقديم خدمات تقنية الستكشاف المواد 
الهيدروكاربونية واستغاللها في لبنان. بناًء على 

)قانون المحاسبة العمومية( 14969القانون رقم 
 منه. 150ال سيما المادة 

2013 Beicip Franlab -  تفسير مسوحات زلزالية ثالثية األبعاد في المياه البحرية
 اللبنانية المسح الوسطي والشمالي والشرقي.

 خدمات استشارية ومساعدة في تنفيذ دورة التراخيص األولى. -

2,482,751,000 

 لقانون بناًء على اعقد تقديم خدمات تقنية قانونية 
المحاسبة العمومية( ال سيما  )قانون 14969رقم 

 150المادة 

2013 Cleary Gottleib Steen 
and Hamilton LLP 

مراجعة مسودة مرسوم التاهيل المسبق للشركات ومالحقه.  -
 (.9882/2013)صدر الحقًا بالمرسوم 

 132/2010مراجعة مسودة المراسيم التطبيقية للقانون  -
 (.10289/2013)صدرت الحقًا بالمرسوم 

ة الهيئة في تقويم طلبات التأهيل المسبق التي أجريت مساعد -
 وُنشرت نتائجها(. 2013.)أجريت في العام 2013في العام 

وضع المستندات واإلجراءات المتعلقة بدورة التراخيص األولى  -
كالدعوة الى المشاركة في دورة التراخيص ودفتر الشروط لالشتراك 

(، واتفاقية 43/2017 في دورة التراخيص )صدرت الحقًا بالمرسوم
 (.43/2017االستكشاف واإلنتاج )صدرت الحقًا بموجب المرسوم 

خدمات استشارية تتعلق بدورة التأهيل المسبق األولى )أجريت  -
 (.2013الدورة في العام 

 خدمات تقنية أخرى. -

1,361,272,000 
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 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  
ناًء بدمات تقنية تتعّلق بقطاع البترول عقد خ

)قانون المحاسبة 14969رقم  على القانون 
 150العمومية( ال سيما المادة 

2013 Gaffney, Cline & 
Associates Inc 

 تحضير البنود األساسية لعملية التأهيل المسبق للشركات. -
وضع المعايير التقنية والقانونية والمالية والمعايير المتعلقة  -

ت بالجودة والسالمة والصحة والبيئة والتي اعتمدت لتقويم مؤهال
 الشركات.

 آلية التأهيل المسبق للشركات. -
مراجعة مسودة المراسيم التطبيقية )صدرت الحقًا بالمرسوم  -

10289/2013.) 

120,600,000 

ى بناًء عل عقد خدمات تقنية مالية وضرائبية
)قانون المحاسبة العمومية( 14969رقم  القانون 

 150ال سيما المادة 

2013 Ernst & Young -  القوانين واألنظمة اللبنانية المتعلقة بالضرائب ومقارنتها مع مراجعة
 القوانين واألنظمة المتعلقة بقطاع البترول.

تطوير القسم المتعلق بالضرائب في مسودة اتفاقية االستكشاف  -
)صدرت الحقًا بالمرسوم  132/2010واإلنتاج وفقًا للقانون 

43/2017.) 
المالية )ملحق د( من اتفاقية مراجعة وتطوير اإلجراءات المحاسبية و  -

 (.43/2017االستكشاف واإلنتاج )صدرت الحقًا بالمرسوم 
 .2013مساعدة الهيئة في تقويم طلبات التأهيل المسبق في العام  -

516,274,000 

قم ر  بناًء على القانون عقد خدمات تقنية قانونية 
)قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 150المادة 

2014 Jeantet et Associés 
AAPRI 

مراجعة مسودة اتفاقية اإلطار المتعلقة  -
المعروضة من قبل الدولة القبرصية على   (Unitization)بالتجزئة

 الدولة اللبنانية واقتراح التعديالت الالزمة عليها.

93,325,000 

عقد تلزيم أعمال هيكلية وضع أنظمة عمل 
الوحدة االقتصادية والمالية وفقًا الستدراج 
عروض بالظرف المختوم ودفتر الشروط  العائد 

 (. 3/2014له )رقم دش 

2015 Ernst & young -  وضع تصميم لعمل الوحدة االقتصادية والمالية واإلجراءات
 المتبعة لدى هذه الوحدة.

625,615,000 
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 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  
تلزيم خدمات تقنية تتعلق بوضع الهيكلية عقد 

التنظيمية للهيئة وتصميم العمليات وفقًا لوحدات 
الهيئة ما عدا الوحدة االقتصادية والمالية وفقًا 
الستدراج عروض بالظرف المختوم ودفتر 

 (.3/2014الشروط العائد له )دش 

 برايس ووترهاوس كوبرز 2015
PWC 

ا عدا الوحدة االقتصادية وضع تصاميم لعمل وحدات الهيئة م -
 والمالية ووضع توصيف العمليات التشغيلية والوظائف.

181,858,000 

عقد خدمات تقنية جيولوجية بناًء على القانون 
)قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969رقم 

 150المادة 

2016 Dr. Ramadan 
Ghalayini 

رها البحرية وتأثيمعرفة ماهية وحقبة )تاريخ( تطّون الفوالق  -
المباشر على الكميات الهيدروكاربونية المتجمعة في المكامن 

 المحتملة في المياه البحرية اللبنانية.

56,549,000 

 بناًء على القانون عقد خدمات تقنية جيولوجية 
)قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969رقم 

 150المادة 

2016 ERCL Limited - Data brokerage. 
- Data management. 
- Geophysical interpretation and analysis. 
- Geological assessment, interpretation and 
modelling. 
- Emgineering assessment and modelling. 
- Petro physical evaluation. 
- Reserves evaluation and production 
forecasting. 
- Development/facilities engineering. 

8,215,000 

عقد خدمات تقنية جيولوجية بناًء على القانون 
)قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969رقم 

 150المادة 

2016 Dr. Ramadan 
Ghalayini 

دراسة حول نمذجة المكامن في المياه البحرية اللبنانية والتي ُتشكل  -
أجل دمج جميع جزءًا ضروريًا في بناء النموذج الثالثي األبعاد من 

وحتى العام  2011الدراسات والتحاليل المجراة للبيانات منذ العام 
2016. 

63,400,000 
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 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  
عقد لتقديم خدمات تقنية قانونية وفقًا الستقصاء 

 عروض ودفتر الشروط العائد له.
2016 Curtis, Mallet – 

Pevost Colt & Mosle 
LLP 

لثغرات مراجعة مسودة دفتر الشروط وملحقاته وتحديد ا -
القانونية والتقنية والعمالنية واقتراح التعديالت في حال وجدت 

 (.43/2017)صدر الحقًا بالمرسوم 
مراجعة مسودة اتفاقية االستشكاف واإلنتاج وملحقاتها وتحديد  -

الثغرات القانونية والتقنية والعمالنية في حال وجدت. )صدرت الحقًا 
 (.43/2017بالمرسوم 

 غيل المشترك.تطوير اتفاقية التش -

135,957,000 

ناًء بمات تقنية تتعلق باقتصاد البترول عقد خد
)قانون المحاسبة 14969رقم  على القانون 

 150العمومية( ال سيما المادة 

2016 Wood Mackenzie LTD - .143,830,000 دراسة تحديد عناصر المزايدة في دورة التراخيص األولى 

ناًء بمات تقنية تتعلق باقتصاد البترول عقد خد
)قانون المحاسبة 14969رقم  على القانون 

 150العمومية( ال سيما المادة 

2017 Wood Mackenzie LTD - عرض برنامج النمذجة االقتصاديةGEM   المصمم من قبل
االستشاري وتدريب وحدة الشؤون االقتصادية والمالية على استعماله 

 ألولى.في دورة التراخيص ا

78,728,000 

ناًء بمات تقنية تتعلق باقتصاد البترول عقد خد
)قانون المحاسبة 14969رقم  على القانون 

 150العمومية( ال سيما المادة 

2017 Wood Mackenzie LTD - .التحضير لتقويم عروض الشركات المزايدة من الناحية التجارية 
ئزة الشركات الفاإقامة ورشة عمل في بيروت لمراجعة آلية اختبار  -

 في المزايدة وتحديد السيناريوهات المتبعة.
مساعدة الهيئة في مراجعة العروض المقدمة من الشركات في دورة  -

 التراخيص األولى.
 خدمات تقنية أخرى. -

352,762,000 
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 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  
لقانون بناًء على ا عقد تقديم خدمات تقنية قانونية

)قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969رقم 
 150المادة 

2017 Cleary Gottleib and 
Hamilton LLP 

 استكمال األعمال التحضيرية لدورة التراخيص األولى. -
ورشة عمل تشاورية في بيروت مع الشركات المؤهلة مسبقًا  -

 (.2017شباط  23لالشتراك في دورة التراخيص )عقدت في 
مساعدة الهيئة في دورة التأهيل المسبق الثانية في تقويم  -
 (.2017طلبات لناحية المؤالت القانونية. )أجريت في آذار من العام ال

مساعدة الهيئة في اإلجابة على استيضاحات الشركات المؤهلة  -
 مسبقًا حول االشتراك في دورة التراخيص األولى.

مساعدة الهيئة في مراجعة العروض العائدة للمزايدة في دورة  -
 التراخيص األولى المقدمة من الشركات.

ساعدة الهيئة في إصدار النص النهائي التفاقية االستكشاف م -
 واإلنتاج بعد منح الرخصة البترولية من قبل مجلس الوزراء.

934,138,000 

عقد خدمات تقنية متعلقة بتقنيات البترول 
بناًء على الجودة والصحة والسالمة والبيئة و 

)قانون المحاسبة العمومية( 14969القانون رقم 
 .150المادة ال سيما 

2017 Societe Bureau 
Veritas Liban SAL 

مساعدة الهيئة على دراسة مؤهالت الشركات طالبة التأهيل  -
)أجريت في آذار  2017المسبق خالل دورة التاهيل الثانية في العام 

( التقنية والمؤهالت المتعلقة بالجودة والصحة 2017من العام 
 والسالمة والبيئة.

49,583,000 

خدمات تقنية متعلقة بالمؤهالت المالية عقد 
القانون  بناًء على للشركات طالبة التأهيل المسبق

)قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969رقم 
 150المادة 

2017 Ernst & Young -  مساعدة الهيئة على دراسة مؤهالت الشركات المالية طالبة
)أجريت  2017العام التاهيل المسبق خالل دورة التاهيل الثانية في 

 (.2017في آذار من العام 

22,710,000 

 عقد تقديم خدمات تقنية إضافية بناء على
 من قانون المحاسبة العمومية 147المادة 

2017 
Curtis- Mallet Prevost 

Colt Mosle LLP 

مساعدة الهيئة في سياق تنظيم دورة التراخيص األولى الستكشاف  -
نتاج الموارد البترولي ة في المياه البحرية اللبنانية )وضع دفاتر وا 

 تقديم االقتراحات الالزمة(-الشروط النموذجية
45,124,000 
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 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  

بناًء على القانون رقم  ةعقد دراسات جيولوجي
) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 150المادة 

2017 
Dr. Ramadan 

Ghalayini 

بنانية قاع المياه البحرية اللالقيام بدراسة لتقييم نفاذية الفوالق في -
 تشمل:
2D Restoration of anticline 
3D Restoration of anticlines 

(Mapping of sand bodies in the Levantine basin 
offshore Lebanon) 

9,460,000 

عقد خدمات تقنية بناًء على القانون رقم 
) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 Proactima AS 2018 150المادة 

وضع دراسات متعلقة باألنظمة والمتطلبات المرتبطة بالصحة -
والسالمة والبيئة العائدة لألنشطة البترولية التي سيتم تنفيذها في المياه 

 11,948,000 البحرية بموجب الرخصتين البتروليتين الممنوحتين.
بناًء على القانون رقم  عقد خدمات تقنية

) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 Bridge Consult AS 2018 150المادة 

مساعدة الهيئة على وضع الخطط وتقديم االقتراحات الالزمة وغيرها  -
من الخدمات السيما دراسة خطة االستكشاف وبرنامج العمل وميزانيته 

 14,080,000 اللبنانية في المياه البحرية 9و 4في الرقعتين 

رقم  بناًء على القانون  عقد خدمات تقنية
)قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 150المادة 

2018 

ERCL Limited 

 كاتالشر  من ستقّدم التي االستكشاف خطة دراسة في الهيئة مساعدة
 البترولية الحقوق  صاحبة

Providing Geotechnical Consultancy while receiving 
the Right Holders proposed Technical work 
programs 23,335,000 

بناًء على القانون رقم  عقد خدمات تقنية
) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 Senergy Wells Limited 2018 150المادة 

و  4الرقعتين دراسة خطة االستكشاف وبرنامج العمل وميزانية في  -
 28,004,000 في المياه البحرية اللبنانية 9
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 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  

بناًء على القانون رقم  عقد خدمات تقنية
) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 150المادة 

2018 
Dr. Ramadan 

Ghalayini 

دراسة جيوفيزيائية للفوالق في المياه البحرية وتحديد أماكنها بطريقة  -
د الكوارث الطبيعية التي قد تتسبب بها هذه الفوالق وتحديعلمية لتفادي 

أقّوة الزلزال وتوثيقها بطريقة علمية مفّصلة، وكل ذلك من أجل تفادي 
الكوارث الطبيعية أو ذلك لحماية المنشآت البترولية المنوي إنشاؤها في 

 المياه البحرية اللبنانية.

26,400,000 

بناًء على القانون رقم  عقد خدمات تقنية
) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 150المادة 

2018 Senergy Wells Limited 

تنظيم دورات التأهيل المسبق للشركات الراغبة في االشتراك في  -
 دورات التراخيص.

 عداد الدعوات لالشتراك ودفاتر الشروط واالتفاقيات المرتبطة بها.إ -
 ملية االشراف على حسن تنفيذ التراخيص الممنوحة.المساعدة في ع -
مراجعة المعايير التقنية المتعلقة بالجودة والصحة والسالمة والبيئة  -

)تأهيل الشركات مسبقًا لالشتراك  9882/2013المحددة في المرسوم 
 23,456,000 في دورات التراخيص لألنشطة البترولية(

رقم عقد خدمات تقنية بناًء على القانون 
) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 150المادة 

2018 Wood Mackenzie LTD 

مساعدة الهيئة في التحضير إلطالق دورة التراخيص الثانية وا عداد  -
قيات فاتدراسات مالية ووضع دفاتر الشروط النموذجية أو تعديلها وا

 زمة(.االستكشاف واإلنتاج )تعديلها أو تقديم االقتراحات الال
مراجعة عناصر المزايدة العائدة للعرض التجاري المطلوب تقديمه -

 168,584,000 من قبل الشركات.
بالظرف المختوم عقد بموجب استدراج عروض 

 Osokey LTD 2018 لتقديم خدمات تقنية
خدمات تقنية متعلقة بإنشاء غرفة البيانات الجيوفيزيائية االلكترونية 

 34,085,000 عبر اإلنترنت

بموجب استقصاء عروض  عقد خدمات تقنية
 ودفتر الشروط العائدة له

2019 Bridge Consult AS 

مساعدة الهيئة بمراحل التحضير لدورة التراخيص الثانية وضع  -
المعايير ومراجعة العروض  لتأهيل الشركات وتقييم ومراجعة العروض 

 160,029,000 التقنية المقدمة.
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 قيمة العقد ل.ل. الخدمات التقنية االستشاري  العام العقد  

بناًء على القانون رقم  تقنيةعقد خدمات 
) قانون المحاسبة العمومية( ال سيما 14969
 150المادة 

2019 
Lyme Bay Consulting 

LTD 

تقديم المساعدة للهيئة في تقويم نتائج المسوحات الجيوفيزيائية  -
والدراسات واألبحاث واألعمال المتعلقة باحتمال وجود الموارد 

بحرية ومشاركة الهيئة في كافة مراحل الهيدروكاربونية في المياه ال
المسوحات واألبحاث والدراسات بهدف استكشاف موارد هيدروكاربونية 

 143,201,000 محتملة.

عقد خدمات تقنية بموجب استدراج عروض 
 بالظرف المختوم ودفتر الشروط العائد له

2019 
Curtis- Mallet Prevost 

Colt Mosle LLP 

بة على أي أسئلة أو توضيحات تطلبها مساعدة الهيئة على إجا -
 الشركات حول عملية التأهيل المسبق.

مراجعة وتحليل طلبات التأهيل المسبق ومراجعة استيفاء الشركات  -
للمعايير المطلوبة والمساعدة في المفاوضات مع مقدمي العروض 

 وا عداد محاضر اجتماعات التفاوض.
 599,407,000 مراجعة قاتونية الطلبات المقدمة. -

عقد خدمات تقنية بموجب استدراج عروض 
 بالظرف المختوم ودفتر الشروط العائد له

2019 Getech Group Plc 

في إطار إدارة  الهيئة للبيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية المطلوب 
خدمات تتعلق بتجزئة بيانات المسوحات الجوية التي أجرتها شركة 

 40,499,000 والمنطقة البرية.بمحاذاة الرقع البحرية 
 


