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 یرسم ما یأتي:
 

 الفصل األول
 ھیدیةأحكام تم

 
 التعریفات:  - ۱المادة 

باإلضافة إلى التعریفات الواردة في قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، یتعین تطبیق 
 التعریفات التالیة:

ھي شركة تتحّكم بالشخص  Affiliated Company »الشركة المرتبطة«
المعنوي المرتبطة بھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو تخضع، 

طریقة مباشرة أو غیر مباشرة، لتحكم األخیر أو تخضع واألخیر ب
 لتحّكم شركة ثالثة، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.

التحكم بشركة یعني امتالك أكثریة حقوق التصویت في تلك الشركة أو   »:التحّكم«
القدرة على تعیین أغلبیة أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة أو أعضاء 

 لمماثلة.الھیئة اإلدارة ا
 لترا متریا. ۱٥۹یعني الكمیة الحجمیة التي تعادل   »:البرمیل«
تعني األموال المدفوعة ثمن إكتساب أصول ثابتة جدیدة أو إجراء   »:التكالیف الرأسمالیة«

تحسینات تُمد في عمر أو تزید في إنتاجیة أصول ثابتة موجودة، 



وانین المرعیة تجري رسملتھا وتستھلك بمقدار استخدامھا وفقاً للق
 اإلجراء وذلك لغرض تحدید قیمة الضرائب المتوجبة.

یعني البترول الذي ال یكون على شكل غازي عند نقطة استخراجھ   »:النفط الخام«
 مئویة وضغط جوي اعتیادي. ۲۰من المكمن عند درجة 

 تعني أیة مواد أو نماذج أو معلومات تتعلق باألنشطة البترولیة، یتم  »:البیانات«
جمعھا أو الحصول علیھا بأیة وسیلة أو بأي شكل، بحیث یمكن 

 تسجیلھا أو تخزینھا أو نقلھا أو معالجتھا.
یعني حسابا ینشئھ صاحب الحق لتغطیة كلفة التخطیط واإلعداد  »:حساب وقف التشغیل«

 والتنفیذ لخطة وقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت.
تعني المساحة التي تغطي مكمنا أو أكثر محددا لغایات التطویر  »:إلنتاجمنطقة التطویر وا«

واإلنتاج كما تنص خطة التطویر واإلنتاج والتي تكون قد تمت 
 الموافقة علیھا من قبل مجلس الوزراء.

یعني رصید البترول المستخرج الذي ال یعاد حقنھ وبالتالي یبقى   »:البترول المتاح«
حصص أصحاب الحقوق من بترول الكلفة ویوضع جانبا لتحدید 

وبترول الربح بعد اقتطاع البترول المخصص للوفاء بالتزامات اإلتاوة 
التي یلتزم أصحاب الحقوق بدفعھا أو تسلیمھا عیناً للدولة. وذلك الجزء 

من البترول الذي تم استھالكھ أو حرقھ أو بأیة وسیلة تم إطالقھ أو 
نقطة التي قد یتم فیھا أخذ الجزء فقدانھ بین نقطة االستخراج وال

 المذكور من بترول الكلفة أو بترول الربح.
تعني تلك التكالیف القابلة لالسترداد التي تنشأ عن األنشطة التي   »:تكالیف االستكشاف«

یضطلع بھا أصحاب الحقوق بشأن منطقة جغرافیة ما بموجب رخصة 
أو التفاقیة  استطالع تخضع فیما بعد إلتفاقیة استكشاف وإنتاج

استكشاف تنفذ بشأن منطقة جغرافیة خاضعة أصال التفاقیة إستكشاف 
 وإنتاج التي یتعلق بھا االستكشاف المنفذ.

تعني األنشطة البترولیة المتعلقة بفصل وتھیئة البترول المستخرج من   »:المعالجة«
 المكمن إلى النقطة التي یصبح فیھا ھذا البترول قابال للتسویق، وھي ال

 تشمل التحویل والتقطیر التدمیري.
یعني فترة تمتد على ثالثة أشھر بدءا من األول من كانون الثاني أو   »:الفصل السنوي«

 األول من نیسان أو األول من حزیران أو األول من تشرین األول.
لمسموح تعني جمیع التكالیف التي یتكبدھا صاحب الحق، إلى المدى ا »:التكالیف القابلة لالسترداد«

بھ في قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة وفي اتفاقیة 
االستكشاف واإلنتاج، خالل قیامھ بتنفیذ األنشطة البترولیة التي یشارك 

 فیھا صاحب الحق بموجب اتفاقیة استكشاف وإنتاج.
في ما یتعلّق بمجموعة  Ultimate Parent Company  »الشركة األم«

)، الشركة Affiliated Companiesشركات مرتبطة (
 التي ضمن ھذه المجموعة ال تخضع لسیطرة أي شركة أخرى.

 وزیر الطاقة والمیاه.  »:الوزیر«
 

 موضوع األنظمة ونطاقھا الجغرافي: -۲المادة 



تطبق ھذه األنظمة على األنشطة البترولیة ویجب أن یكون لھا ذات النطاق الجغرافي وذات 
 ھ في قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة.الموضوع المنصوص علی

 
 القوانین واالنظمة األخرى النافذة: -۳المادة 

تطبق القوانین اللبنانیة على األنشطة البترولیة، بما في ذلك األحكام المتعلقة بالحقوق البترولیة 
 واألذونات والموافقات المطلوبة وفقا لتلك القوانین.

 
 المناطق بغیة منح حقوق بترولیة: تحدید شكل -٤المادة 

تُقّسم المناطق المتاحة لمنح الحقوق البترولیة من أجل تنفیذ األنشطة البترولیة إلى رقع تحدد مساحة 
كل منھا بإحداثیات ونقاط وفقاً لخطوط العرض وخطوط الطول، إال إذا كانت الحدود مع دول 

 أخرى أو ظروف أخرى تحتم خالف ذلك.
 

 رسة األنشطة البترولیة:مما -٥المادة 
على أي شخص معنوي یقوم بأنشطة بترولیة أو یشارك بدور في أنشطة متعلقة بھا أن ینفذ ھذه 

 األنشطة:
وفقا للقوانین المرعیة اإلجراء والحقوق البترولیة والقرارات والتوجیھات الصادرة  -أ

 عن السلطات المختصة،
 تخراج األمثل للبترول،بطریقة رشیدة وبعنایة ومع مراعاة االس -ب
بإیالء اھتمام خاص للمعاییر البیئیة والصحیة واإللتزام بھا، وأیضاً بالمعاییر  -ج

المقبولة بصفة عامة في قطاع البترول على المستوى الدّولي والمطبقة من حین إلى 
 آخر في ظروف مشابھة، في حال انطباقھا.

 نشطة البترولیة.وفقا للخطط الحكومیة المعتمدة في مجال األ -د
 

 التوجیھات الصادرة عن السلطات العامة: -٦المادة 
یجب أن تتقید المراكب والبواخر المستخدمة أو المعنیة في األنشطة البترولیة بالقوانین واألنظمة 
الدولیة واللبنانیة النافذة المتعلقة باألنشطة البترولیة والمالحة. یجب على المراكب والبواخر أن 

التعلیمات الصادرة عن السلطات اللبنانیة المختصة وعن المراكب البحریة وزوارق أو بواخر تلتزم ب
 الدوریات اللبنانیة المختصة.

 
 الممثلون القانونیون لصاحب الحق: -۷المادة 

یجب أن یكون لدى مقدم طلب االستحصال على حق بترولي ممثل قانوني محدد مقیم في الجمھوریة 
اٍن آخر شرط االستحصال على موافقة الوزیر بعد استشارة ھیئة إدارة قطاع اللبنانیة أو في مك

 البترول.
یمنح الحق البترولي فقط لشخص معنوي قائم ومسجل ولھ مقر في دولة توفر شفافیة تامة للسلطات 

اللبنانیة. وینطبق ھذا الشرط أیضا على الشركة المرتبطة لصاحب الحق الممنوح لھ حق بترولي 
 حصري.

ى صاحب الحق من غیر اللبنانیین والمقیم في لبنان إنشاء كیان قانوني لھ في لبنان واإلبقاء علیھ عل
من أجل الوفاء بالتزاماتھ وفقا للقانون اللبناني النافذ والمتعلق بالحق البترولي الممنوح لھ. إذا ُمنح 



دئذ یجب على صاحب شخص معنوي حقا بترولیا حصریا ولم یكن ھذا الشخص المعنوي لبنانیا، فعن
الحق لغایات ھذا الحق البترولي على األقل تأسیس فرع لھ في لبنان واإلبقاء علیھ. أما إذا كان 
لصاحب حق ما حق بترولي غیر حصري یجب علیھ على األقل تأسیس كیان قانوني في لبنان 

 واإلبقاء علیھ لغایات ضریبیة.
إدارة قطاع البترول بھویة ھذا الشخص المعین على كل صاحب حق تعیین مدیر عام وأن یبلغ ھیئة 

خالل ثالثین یوما من اكتسابھ صفة صاحب حق. في حال لم یعد الشخص المعین مدیرا عاما، على 
 صاحب الحق تعیین بدیل لھ وابالغ ھیئة إدارة قطاع البترول بذلك.

 
 قدرات ومركز إدارة صاحب الحق: -۸المادة 

ا من نفاذ اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أو أیة رخصة بترولیة على صاحب الحق خالل ثالثین یوم
تمنح حقا بترولیا حصریا، أن یبادر فوراً الى إنشاء كیان لھ في لبنان واإلبقاء علیھ، بحیث یكون 
لھذا الكیان طاقماً وظیفیاً مناسباً مخوالً إدارة جمیع الجوانب المتّصلة بالحقوق وااللتزامات وفقاً 

رعیة اإلجراء في ما یتعلّق باكتساب حق بترولي أو ما ینشأ عن اكتساب حق بترولي أو للقوانین الم
أیة التزامات إن بموجب القوانین المرعیة اإلجراء أو بموجب اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أو ایة 

 رخصة بترولیة أخرى.
بنان، بإستثناء ) في لsiteیجب تنفیذ األنشطة البترولیة وتزویدھا بلوازم العمل من موقع (

الحاالت الطارئة أو وجود إستحالة عمالنیة النشاء موقع في لبنان خالل مرحلة االستكشاف 
وبموافقة الوزیر في كلتي الحالتین. لمجلس الوزراء أن یطلب من صاحب الحق والمشغل استخدام 

بلھ تختلف عن مراكز محددة یعینھا مجلس الوزراءعلى ان یعلل قراره باستعمال مواقع معینة من ق
 تلك التي اقترحھا صاحب الحق المعني.

 
 نظام اإلدارة: -۹المادة 

على صاحب الحق ان یضمن قیام المشغل بتطبیق نظام إداري وعلى المشغل وضع ھذا النظام 
 اإلداري واإلبقاء علیھ، بحیث:

 یضمن إدارةً وتنفیذاً منظمین لجمیع أنشطة المشغل، -أ
 تواصلة في مجال تحسین أداء ونتائج األنشطة البترولیة،یساھم في الجھود الم -ب
ینص على اإلشراف التجاري والتشغیلي والتنظیمي الشامل والمنسق على األنشطة  -ج

 البترولیة.
 یجب ان یحتوي نظام اإلدارة من بین عناصره على ما یلي:

 وصف ألھداف األنشطة البترولیة، -أ
یمات المطبقة ذات الصلة ووصف آلیات الحفاظ لمحة عامة حول القواعد والتعل -ب

على المعلومات محدّثة بالمستجدات في ما یتعلق بالتعدیالت أو المتطلبات التنظیمیة 
 الجدیدة.

شروط محددة یتم تطبیقھا بشأن السالمة العامة وبیئة العمل وحمایة البیئة وإدارة  -ج
لمشاریع والعملیات واألنشطة الموارد التي تشمل أساس التخطیط والتنفیذ وتحدیث ا

 البترولیة األخرى،
تنظیم لألنشطة المخطط لھا، بما فیھ وصف لتوزیع المھام والمسؤولیات  -د

 والسلطات، وتوزیع الوحدات والعمال والمستخدمین، وطرق االتصال،
وصف للمؤھالت المطلوبة من العمال والمستخدمین وحاالت النّقص في العمال  -ه



وخطط معالجة ھذا النقص، بما في ذلك المؤھالت ذات الصلة  والمستخدمین
 المطلوبة من العمال والمستخدمین لسد الثغرات المرصودة،

دلیل إرشادي حول اإلجراءات أو التعلیمات أو طرق العمل األخرى یوضح كیفیة  -و
 تخطیط األنشطة وتنفیذھا لتحقیق األھداف المتوقعة،

یمات، یوضح كیفیة التعامل مع األوضاع أو الحوادث التي دلیل اإلجراءات أو التعل -ز
تخالف المبادئ أو المقاییس أو اإلجراءات القانونیة أو تلك التي تضعھا الشركة أو 

 غیرھا من الشروط، أو ال تتطابق معھا.
 خطط لتحدیث وإجراء المزید من التطویر على نظام اإلدارة. -ح

 

 ل ولصاحب الحق:الواجبات العامة للمشغ -۱۰المادة 
على صاحب الحق ان یضمن قیام المشغل بأنشطة بترولیة بطریقة رشیدة، تشمل التطویر والتنفیذ 

 وتحدیث السیاسات واإلستراتیجیات وعملیات التقویم والخطط والحلول التقنیة من أجل:
مل تسییر األنشطة البترولیة طبقاً لألھداف الموضوعة المتعلقة بالسالمة وبیئة الع -أ

 والصحة وحمایة البیئة،
تحسین استخراج الموارد البترولیة إلى الحدود المثلى باإلضافة إلى ضمان  -ب

االستفادة القصوى من البترول الصالح لالستغالل التجاري في كل مكمن أو في 
 مجموعة من المكامن،

ا وتقلیل ھذا الحفاظ على استھالك البترول لغایات األنشطة البترولیة في حدوده الدنی -ج
 االستھالك على نحو منھجي،

استخدام المنشآت الموجودة والمخطط إلقامتھا وطاقاتھا لتحقیق االستخراج األمثل  -د
 واالستخدام الرشید للموارد البترولیة،

اتخاذ كل التدابیر العملیة لمنع التسرب الضار للمیاه أو أیة حوادث أخرى تلحق  -ه
بترول في مكمن ما والتي من المحتمل مواجھتھا خالل الضرر بالتشكیل الحامل لل

 أیة أنشطة مرتبطة باآلبار، بما فیھا حفر اآلبار أو ردمھا أو التخلي عنھا،
ضمان المراقبة المثلى للتدفق الصادر من البئر والتدفق البترولي في جمیع أنحاء  -و

 المنشآت،
 منع تسرب البترول أو فقدانھ، -ز
 رول وخسارة الطاقة الطبیعیة في المكمن،تجنب ھدر البت -ح
تحدید ومعالجة أو تخفیف االنحرافات الموجودة أو المحتملة في ما یتصل بالخطط  -ط

 المعتمدة،
ضمان أن یكون جمیع العمال والمستخدمین المنخرطین في األنشطة البترولیة  -ي

 ذات الصلة، مطلعین بشكل كامل على المنشآت واإلجراءات والسیاسات التشغیلیة
 ضمان التقید بالمبادئ والمتطلبات التنظیمیة. -ك

على صاحب الحق ان یضمن قیام المشغل بإرساء وإدامة طرق عمل منھجیة واإلبقاء علیھا لضمان 
أن یكون عمال ومستخدمو المشغل أو المتعاقدون معھ على علم تام بمضمون القوانین المرعیة 

 االنظمة.اإلجراء ذات الصلة وبمضمون ھذه 
یجب أن ال تؤثر مسؤولیة صاحب الحق والمشغل في أي شكل كان، على مسؤولیة كل رب عمل أو 

 عامل أو مستخدم في تنفیذ العمل عمالً بالقوانین المرعیة اإلجراء وبھذه األنظمة.
 



 أحكام عامة حول دراسة التقویم البیئي اإلستراتیجي: -۱۱المادة 
یم بیئي إستراتیجي قبل منح أیة حقوق بترولیة أو البدء بأیة على الدولة إجراء دراسة تقو -

أنشطة بترولیة في مناطق لم یتم فیھا سابقاً منح مثل ھذه الحقوق أو الترخیص لمثل ھذه 
 األنشطة.

على الوزیر، باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، الشروع في التقویم البیئي  -
وفقًا ألي اقتراح أو اقتراح تعدیل مشروع سیاسة أو خطة أو اإلستراتیجي وإجراء التقویم 

برنامج أو دراسة أو استثمار تكون متعلقة باألنشطة البترولیة وتطال منطقة لبنانیة كاملة أو 
قطاع البترول برمتھ. وتھدف دراسة التقویم البیئي اإلستراتیجي إلى التأكد من مالءمة ھذه 

 العامة و حمایة البیئة واستدامة الموارد الطبیعیة.المشاریع لشروط الصحة والسالمة 
 ۸۲۱۳یتضمن التقویم البیئي اإلستراتیجي المراحل المنصوص علیھا في المرسوم رقم  -

(التقییم البیئي االستراتیجي لمشاریع السیاسات والخطط والبرامج في القطاع العام)، مع 
 مراعاة المتطلبات االضافیة التالیة:

(: یقوم الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة screeningشروع (تصنیف الم -أ
 قطاع البترول بمرحلة تصنیف المشروع.

) دراسة التقویم البیئي اإلستراتیجي: یعد الوزیر و بناء على scopeتحدید نطاق ( -ب
دراسة ھیئة إدارة قطاع البترول مقترحاً حول تحدید النطاق لدراسة وتقریر التقویم 

اإلستراتیجي. یجب أن یكون النطاق المقترح متاحاً للھیئات المعنیة من  البیئي
القطاعین العام والخاص. تُقدّم التعلیقات على البرنامج في مھلة ال تقل عن أربعة 

) أسابیع. یقرر الوزیر و بناء على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول وبالتنسیق مع ٤(
لتقویم البیئي اإلستراتیجي على أساس المقترح وزارة البیئة النطاق النھائي لدراسة ا

وأیة تعلیقات حولھ. تُراعى التعلیقات الواردة حول نطاق دراسة التقویم البیئي 
اإلستراتیجي وكیفیة تقویمھا وانعكاسھا على النطاق النھائي، مع توزیع نسخ عن 

مجلس النطاق النھائي على الذین قدموا مالحظاتھم خالل عملیة التشاور. یحدد 
الوزراء النطاق النھائي لدراسة التقویم البیئي اإلستراتیجي بناء على اقتراح الوزیر 

 باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول.
 

 محتوى تقریر التقویم البیئي اإلستراتیجي: -۱۲المادة 
المرسوم رقم المرفق ب ۳یجب أن یفضي التقویم البیئي اإلستراتیجي إلى تقریر وفقاً للملحق رقم 

 (التقییم البیئي االستراتیجي لمشاریع السیاسات والخطط والبرامج في القطاع العام). ۸۲۱۳
إذا ما أمكن، یجب أن یكون التقریر الناتج عن التقویم البیئي اإلستراتیجي، والمواد التي تشكل أساس 

 التقریر، متوفرة في مكاتب الوزیر، بصیغة إلكترونیة.
 

 الفصل الثاني
 ستطالعاال

 
 طلبات الحصول على رخصة االستطالع ومنحھا: -۱۳المادة 

 تُمنح رخصة االستطالع من قبل الوزیر بناء على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول. -
یُقدّم طلب الحصول على رخصة االستطالع الى الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع  -



 ة من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول.البترول ونسخة رقمیة واحدة وفق الصیغة المحدد
یجب أن یقدم الطلب باللغة العربیة، كما یجب أن تكون الوثائق المرفقة بھ بالعربیة أو  -

 اإلنكلیزیة.
 یجب أن یتضمن الطلب والوثائق المرفقة بھ معا المعلومات التالیة: -

م الطلب وعنوانھ وجنسیتھ وفي حال كان شركة أجنبیة، ی -أ جب تبیان ممثلھ اسم مقدِّ
 في لبنان،

 تحدید المنطقة موضوع الطلب، -ب
 ھدف وطبیعة األنشطة موضوع الطلب، -ج
 الخطة المقترحة لألنشطة، -د
م الطلب وخبرتھ، -ه  المؤھالت التقنیة لمقدِّ
 المعدات والمراكب والبواخر المقترح استخدامھا لتنفیذ األنشطة، -و
 مدة الرخصة موضوع الطلب، -ز
 وثائق التغطیة التأمینیة، -ح
م الطلب لتنفیذ األنشطة، -ط  نظام اإلدارة لدى مقدِّ
معلومات حول األثر المحتمل لألنشطة المنوي تنفیذھا على البیئة والتدابییر  -ي

 التخفیفیة،
 تقییم المخاطر وخطة الصحة، السالمة و البیئة، -ك
 خطة الجودة، -ل
 طلب الحصول على رخصة استطالع،شھادة تثبت استیفاء رسوم  -م
أیة معلومات اخرى قد تكون مطلوبة من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول لغایات  -ن

 تقویم الطلب.
یجب تقدیم طلب للسماح بدخول المیاه الداخلیة اللبنانیة أو المجال الجوي أو المرافئ أو  -

بنانیة المرعیة اإلجراء التي ترعى الموانئ اللبنانیة إلى السلطات المختصة وفقا للقوانین الل
 دخول وعبور المراكب والبواخر غیر العسكریة.

 
 شروط رخصة االستطالع: -۱٤المادة 

یمكن أن تكون رخصة االستطالع مقتصرة التطبیق على أنواع معینة من أنشطة  -
 االستطالع.

االستطالع  على الوزیر، بناء على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، تحدید شروط رخصة -
 التي یجب أن تشمل على األقل ما یلي:

 مدة رخصة االستطالع، -أ
 إدارة العملیات المنفذة وفقا لرخصة االستطالع، -ب
 الضمان المنوي توفیره في ما یتعلق باألنشطة المؤداة وفقا لرخصة االستطالع، -ج
 لرخصة االستطالع، المركب والباخرة والمعدات المستخدمة في تنفیذ العملیات وفقا -د
 تنفیذ وتوقیت األنشطة المحددة، -ه
 األحكام والشروط التي بموجبھا یمكن لصاحب الحق بیع أو تحویل البیانات، -و
شكل ومضمون أي إشعار مقدم إلى ھیئة إدارة قطاع البترول في ما یتعلق ببیع أو  -ز

قدیمھا وفقا لمتطلبات تحویل البیانات، والتقاریر أو النتائج المحددة التي یتم ت
 رخصة االستطالع.



للوزیر بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول منح إعفاءات من شروط رخصة االستطالع في 
 حال توفرت ظروف خاصة أو أسباب جوھریة متعلقة بإدارة الموارد تبرر ھذه اإلعفاءات.

اللبنانیة انفاذاً لقانون الموارد البترولیة  وتعتبر المعلومات الناتجة عن عملیات االستطالع ملكاً للدولة
 في المیاه البحریة.

 
 الواجبات المرتبطة باالستطالع: -۱٥المادة 

یجب تنفیذ األنشطة المرخص بھا وفقا لرخصة االستطالع بطریقة رشیدة وبموجب القوانین 
منع ھذه العملیات المرعیة اإلجراء. یجب أال تعیق العملیات المنفذة وفقا لرخصة االستطالع أو ت

على نحو غیر ضروري أو غیر مبرر، مالحة المراكب أو البواخر األخرى أو صید األسماك أو 
الطیران أو األنشطة القانونیة األخرى. یجب أال تمثل األنشطة المنفذة وفقا لرخصة االستطالع 

موجودة في قاع خطرا أو تسبب ضررا بالمنشآت أو خطوط األنابیب أو الكابالت أو التجھیزات ال
 البحر والمستخدمة لغایات أخرى غیر األنشطة البترولیة.

خالل تخطیط وتنفیذ العملیات وفقا لرخصة االستطالع، یجب اتخاذ كل التدابیر الوقائیة المعقولة 
لمنع اإلضرار بالممتلكات والحیوانات والنباتات البحریة والمواقع األثریة واآلثار. وتطبّق 

في ما یختص بتفادي التلوث وإلقاء النفایات في البحر أو في قاع البحر ورواسبھ  اإلجراءات ذاتھا
 أو في الجو أو على الیابسة.

 
 الحقوق وفقا لرخصة االستطالع: -۱٦المادة 

یمكن منح طالب رخصة االستطالع بموجب رخصة االستطالع الحق في تنفیذ األنشطة الجیولوجیة 
لبترولیة أو اكتشاف البترول، بما في ذلك أخذ عینات على عمق ال وجمع البیانات لغایات األنشطة ا

 یتجاوز خمسین مترا تحت قاع البحر.
 تبدأ مدة رخصة االستطالع من تاریخ منحھا.

 
 الرسم المرتبط باالستطالع: -۱۷المادة 

یخضع طلب الحصول على أي نوع من رخص االستطالع الستیفاء رسم قدره عشرون ألف 
عشرون ألف دوالر أمیركي یُسدد لخزینة الدولة. في حال لم یتم دفع ھذا الرسم، ) د.أ ۲۰٬۰۰۰(

 یعتبر طلب الرخصة كأنھ لم یُقدّم.
 

 خطة االستطالع: -۱۸المادة 
على صاحب رخصة االستطالع تقدیم خطة استطالع الى الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع 

الشروع باألنشطة كما ھو مخطط لھا ووفقا لرخصة البترول في مھلة ال تقل عن خمسة أسابیع قبل 
 االستطالع. تُقدّم خطة االستطالع بالصیغة المعتمدة لدى ھیئة إدارة قطاع البترول.

 
 إعداد التقاریر حول االستطالع: -۱۹المادة 

على صاحب رخصة االستطالع تقدیم تقریر لھیئة إدارة قطاع البترول مرة كل أسبوعین  -
شطة وفقا لرخصة االستطالع، ابتداء من تاریخ الشروع في أنشطة خالل فترة األن

 االستطالع، وبالصیغة التي تحددھا ھیئة إدارة قطاع البترول.
) ۳على صاحب رخصة االستطالع في أسرع وقت ممكن وفي مھلة ال تتجاوز ثالثة ( -



یر نھائي لھیئة أشھر بعد اكتمال األنشطة الُمبینة في خطة االستطالع المعتمدة، تقدیم تقر
 إدارة قطاع البترول یتضمن جمیع البیانات المرتبطة باألنشطة البترولیة.

 على ھیئة إدارة قطاع البترول تحدید محتوى وصیغة التقریر النھائي. -
یجب تقدیم أیة بیانات تتطلب معالجة أو تحلیال في مھلة ال تزید عن ثالثة أشھر من اكتمال جمعھا 

 ا حالما تتم معالجتھا أو تحلیلھا.أو بعد الحصول علیھ
باإلضافة إلى البیانات المذكورة آنفا، على صاحب رخصة االستطالع تقدیم أیة بیانات ومعلومات 

أخرى مھمة مرتبطة بالنشاط االستطالعي ومطلوبة من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول لغایات إدارة 
 رول.الموارد بالصیغة التي تقررھا ھیئة إدارة قطاع البت

على ھیئة إدارة قطاع البترول إبالغ الھیئات الحكومیة ذات الصالحیة والھیئات التي تتأثر  -
بھذه األنشطة حول التوقیت الدقیق والمكان المحدد تماما للعملیات المنفذة وفقا لرخصة 
االستطالع وعلى اسم وسرعة المركب أو الباخرة باإلضافة إلى االمتداد الطولي ألیة 

سحوبة، بما في ذلك الكابالت الزلزالیة، أو حجم أیة معدات موضوعة. في حال لم معدات م
یتم الشروع بھذا النشاط في التاریخ المحدد في رخصة االستطالع، على صاحب رخصة 

االستطالع إرسال تقریر في أسرع وقت ممكن إلى ھیئة إدارة قطاع البترول واقتراح موعد 
 جدید للبدء بھذا النشاط.

إدارة قطاع البترول تحدید الشروط المتعلقة بطبیعة ونوعیة وخصائص وصیغة البیانات  لھیئة
 والتحلیالت والتقاریر المقدمة وفقا للقوانین المرعیة اإلجراء.

 
 تمدید رخصة االستطالع: -۲۰المادة 

 للوزیر، بناء على توصیة من ھیئة إدارة قطاع البترول، تمدید رخصة االستطالع لمدة تصل إلى
 سنة واحدة على أال تزید المدة اإلجمالیة عن ثالث سنوات.

یُقدّم طلب التمدید لرخصة االستطالع في مھلة ال تقل عن عشرة أیام عمل قبل التاریخ الذي ینتھي 
 فیھ سریان مفعول رخصة االستطالع الممنوحة.

المعلومات األخرى یجب أن یتضمن طلب التمدید االسباب الموجبة للتمدید وخطة استطالع محدّثة و
 الضروریة.

 
 االستطالع المنفذ وفقا لحقوق بترولیة أخرى: -۲۱المادة 

 یجب تطبیق أحكام ھذا الفصل المتعلقة بخطة االستطالع واإلشعارات والبیانات
وتحلیل العینات والتقاریر بصفة مماثلة في ما یختص باالستطالع المنفذ بموجب اتفاقیة إستكشاف  

 الحقوق البترولیة األخرى. وإنتاج أو أي من
 

 تسجیل رخصة االستطالع: -۲۲المادة 
على صاحب رخصة االستطالع تسجیل كل رخصة استطالع یحصل علیھا وكذلك قرار تمدیدھا 

من قانون الموارد البترولیة في المیاه  ٥۲وإلغائھا في السجل البترولي المنصوص علیھ في المادة 
 البحریة.

 
 
 
 



 الفصل الثالث
 ستكشاف واإلنتاجحقوق اال

 
 الدعوة إلى دورة التراخیص: -۲۳المادة 

یتولى الوزیر بعد استشارة ھیئة إدارة قطاع البترول اطالق الدعوات للمشاركة في دورات 
 التراخیص.

یجب أن تتضمن الدعوة إلى التقدم بطلبات للحصول على حقوق االستكشاف واإلنتاج، باإلضافة إلى 
 یلي: ما ینص علیھ القانون، ما

 مناطق محددة بإحداثیات، -أ
 بیانات جیولوجیة وتقنیة وموقع غرفة البیانات، -ب
 طریقة تقدیم الطلب وصیغتھ وموعده النھائي، -ج
 المعاییر الرئیسیة لمنح اتفاقیة استكشاف وإنتاج، -د
 األحكام والشروط بما فیھا العامة منھا، والخاصة، المتعلقة بالدورة أو المنطقة، -ه
نموذج عن اتفاقیة استكشاف وإنتاج، بما في ذلك تحدید البنود التي یمكن تقدیم  -و

 عروض بشأنھا،
 أي معلومات او مستندات أخرى یطلبھا الوزیر. -ز

 
 إجراءات التقدم بالطلبات: -۲٤المادة 

لى تُقدّم طلبات الحصول على حقوق االستكشاف واإلنتاج على النحو المبین في مرسوم الدعوة إ
 دورة التراخیص.

یُقدّم طلب الحصول على حق االستكشاف واإلنتاج، بما في ذلك الوثائق المرفقة بھ ، إلى الوزیر 
ونسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول مع نسخة واحدة رقمیة. ویجب أن تكون النسخة الرقمیة من 

 بترول.الطلب والوثائق المرفقة بھ بالصیغة التي تقررھا ھیئة إدارة قطاع ال
 یجب أن یكون الطلب باللغة العربیة، وأن تكون الوثائق المرفقة بھ باللغة العربیة أو اإلنكلیزیة.

 
 محتوى الطلب المتعلق بحق االستكشاف واالنتاج: -۲٥المادة 

یجب أن یتضمن طلب الحصول على حق االستكشاف واإلنتاج المعلومات المطلوبة، ویجب أن 
 ت والمستندات التالیة:یتضمن كحد أدنى المعلوما

 اسم وعنوان وجنسیة مقدم الطلب، -أ
 إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبیة، تحدید ھویة ممثلھ القانوني في لبنان، -ب
وصفا لمقدم الطلب ومكان تأسیس وتسجیل شركتھ وھویة ومكان إقامة وجنسیة  -ج

 قتھ بھا،المدراء لدیھ، بما في ذلك تحدید ھویة الشركات المرتبطة وعال
اتفاقیات التعاون مع مقدمي الطلب اآلخرین التي تم إبرامھا من أجل تقدیم طلب  -د

 االستكشاف واإلنتاج أو تنفیذ األنشطة البترولیة،
 تحدید الرقعة موضوع الطلب، -ه
 أیة معلومات أخرى مطلوبة في الدعوة. -و

 لھیئة إدارة قطاع البترول أن تطلب معلومات إضافیة.
 



 رسم الطلب: -۲٦دة الما
على كل من یرید استالم نموذج لطلب الحصول على حق االستكشاف واإلنتاج أن یسدد لخزینة 

 ) د.أ. دوالر أمیركي.٥۰٬۰۰۰الدولة اللبنانیة رسًما قیمتھ خمسون ألف (
 

 اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج: -۲۷المادة 
إلى المتطلبات المنصوص علیھا في قانون یجب أن تتضمن اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، باإلضافة 
 الموارد البترولیة في المیاه البحریة، كحد أدنى ما یلي:

 تحدید أطراف اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، -أ
الحقوق البترولیة الممنوحة والمدة المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف  -ب

 واإلنتاج،
اب الحقوق أو التي یتولونھا في ما یتعلق االلتزامات المحددة المفروضة على أصح -ج

 بالحقوق البترولیة المعینة التي حصلوا علیھا،
 تنظیم العالقة بین أصحاب الحقوق لكل اتفاقیة من اتفاقیات االستكشاف واإلنتاج، -د
 الحد األدنى من الضمانات العامة، -ه
نوي أن یحتفظ بھا أصحاب الحد األدنى من نسبة المشاركة الواردة في االتفاقیة والم -و

 الحقوق وصاحب الحق المعیّن كمشغّل،
 معالجة المعلومات السریة، -ز
 تعیین المشغل، -ح
 خطة لتدریب الفنیین المحلیین التابعین لمؤسسات معنیة في األنشطة البترولیة، -ط
 آلیة حل النزاعات. -ي
 وافقة الوزیر.أي بنود أخرى تحددھا ھیئة إدارة قطاع البترول بعد م -ك

یتّم إعداد اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج باللغة العربیة، ویمكن إعداد نسخة غیر رسمیة باللغة 
 اإلنكلیزیة.

 تخضع إتفاقیة االستكشاف واإلنتاج للقانون اللبناني وتفسر باالستناد إلیھ.
 

 حقوق صاحب الحق في المنطقة الممنوحة: -۲۸المادة 
وجب اتفاقیة لالستكشاف واإلنتاج الحق في استخدام المجال البحري أو تشمل الحقوق الممنوحة بم

قاع البحر المشمول بالمنطقة المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، لغایات تنفیذ 
األنشطة البترولیة. تحقیقا لھذه الغایات، یجوز لصاحب الحق إنشاء وتشغیل منشآت قد تكون 

یص أو موافقات إفرادیة منصوص علیھا في القوانین المرعیة ضروریة وفقا لرخص أو تراخ
 اإلجراء أو في اتفاقیات االستكشاف واإلنتاج أو في الخطط المعتمدة.

یبقى الحق في استخدام المجال البحري أو قاع البحر لتنفیذ األنشطة البترولیة قائماً على المساحة 
لتخلي عنھا الحقاً، عندما یكون ھذا االستخدام المشمولة أساساً في المنطقة الممنوحة والتي تم ا

ضروریا لغایات تنفیذ األنشطة البترولیة في المنطقة الممنوحة المتبقیة بموجب اتفاقیة االستكشاف 
 واإلنتاج.

لصاحب الحق، ومع مراعاة القوانین المرعیة اإلجراء األخرى والرخص واألذونات والموافقات 
 ق في:وقرارات القبول الضروریة، الح

إنشاء وتشغیل منشآت مطلوبة لتعزیز أنشطتھ البترولیة بموجب خطة التطویر  -أ
 واإلنتاج، أو



 إنشاء وتشغیل جمیع وسائل االتصال وأنظمة ومعدات النقل، و -ب
إنشاء وتشغیل منشآت المرافئ والمحطات الستخدامھا حصریا في األنشطة  -ج

قل الضروریة بین ھذه المنشآت وأي البترولیة، إلى جانب وسائل االتصال والن
 جزء آخر من المنطقة الممنوحة.

إن حق إنشاء وتشغیل المنشآت الضروریة خارج مناطق األمان یقتضي أال یعیق أیة حقوق 
ألشخاص طبیعیین أو معنویین آخرین في االستخدامات الشرعیة للبحر، بما في ذلك وحسب 

و تربیة األحیاء المائیة التي ال تتداخل مع أنشطة بترولیة مقتضى الحال، الحقوق الُمقّرة في الصید أ
 في مناطق خاضعة العتبارھا منطقة أمان لألنشطة البترولیة.

على صاحب الحق عند ممارسة حقھ في استخدام المجال البحري والمناطق األخرى على نحو 
قول أقل عوائق ممكنة معقول، أن یقوم بذلك على نحو تشكل فیھ األنشطة البترولیة بالّشكل المع

 لمصالح المستخدمین اآلخرین لذات المنطقة.
 

 التزامات العمل اإللزامیة: -۲۹المادة 
یجب توضیح المحتویات والنطاق والحدود الزمنیة اللتزامات العمل اإللزامیة في كل اتفاقیة 

یتم خاللھا تنفیذ  لالستكشاف واإلنتاج ویمكن تقسیمھا أیضاً إلى فترات محددة، وتقسیمھا على فترات
 التزامات ضمن حدود زمنیة معینة:

 االستطالع، -أ
 االستكشاف، -ب
 تفسیرات وتحلیالت متعددة للبیانات أو التقاریر أو النتائج. -ج

وفي جمیع الحاالت یجب تنفیذ التزامات العمل اإللزامیة المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف 
 الواردة في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج. واإلنتاج خالل مرحلة االستكشاف

 
 تقسیم مرحلة االستكشاف: -۳۰المادة 

یمكن تقسیم كل مرحلة استكشاف الى ُمدد زمنیة مرتبطة بخطة العمل المقدمة من صاحب الحق في 
 اتفاقیة االستكشاف واالنتاج.

 
 المعلومات المطلوبة عند بدء مرحلة االستكشاف: -۳۱المادة 

ق قبل مباشرة أعمال االستكشاف ان یقدم للوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع على صاحب الح
 البترول وعلى سبیل المثال ال الحصر المعلومات التالیة:

 تحدید منطقة االستكشاف، -أ
 ھدف وطبیعة األنشطة المنوي القیام بھا، -ب
 الخطة المقترحة لألنشطة، -ج
 برتھ،المؤھالت التقنیة لصاحب الحق وخ -د
 المعدات، المراكب، البواخر ومنصات الحفر المقترح استخدامھا لتنفیذ األنشطة، -ه
 مدة األنشطة المنوي القیام بھا، -و
 وثائق التغطیة التأمینیة، -ز
 نظام اإلدارة لدى صاحب الحق لتنفیذ األنشطة، -ح
ة والتدابییر معلومات حول األثر المحتمل لألنشطة المنوي تنفیذھا على البیئ -ط

 التخفیفیة،



 تقویم المخاطر وخطة الصحة، السالمة و البیئة، -ي
 خطة الجودة، -ك
 أیة معلومات اخرى قد تكون مطلوبة من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول. -ل

یجب تقدیم طلب للسماح بدخول المیاه الداخلیة اللبنانیة أو المجال الجوي أو المرافئ أو الموانئ 
إلى السلطات المختصة وفقا للقوانین اللبنانیة المرعیة اإلجراء التي ترعى دخول وعبور  اللبنانیة

 المراكب والبواخر غیر العسكریة.
یوافق الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول على بدء اعمال االستكشاف بعد تقویم 

 المعلومات المقدمة.
 

 د اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج:أحكام عامة مرتبطة بتمدی -۳۲المادة 
یُقدّم طلب التمدید لمرحلة االستكشاف أو مرحلة اإلنتاج المنصوص علیھما في اتفاقیة االستكشاف 

واإلنتاج إلى الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول. ویجب تقدیم الطلب مع الوثائق المرفقة 
لصیغة التي تحددھا ھیئة إدارة قطاع البترول. بھ على نسخة واحدة أصلیة ونسخة واحدة رقمیة با

على أن تتضمن طلبات تمدید مرحلة االستكشاف أو مرحلة اإلنتاج المنصوص علیھما في اتفاقیة 
االستكشاف واإلنتاج جمیع المعلومات ذات الصلة الموازیة للمعلومات المطلوبة للحصول على 

 اتفاقیة استكشاف وإنتاج.
ید لمرحلة االستكشاف أو مرحلة اإلنتاج المنصوص علیھما في اتفاقیة یجب أن یتضمن طلب التمد

 االستكشاف واإلنتاج خریطة توضح المنطقة وقائمة باإلحداثیات موضوع طلب التمدید.
لھیئة إدارة قطاع البترول تحدید الشروط المرتبطة بمحتوى طلب تمدید مرحلة االستكشاف أو 

 فاقیة االستكشاف واإلنتاج بعد موافقة الوزیر.مرحلة اإلنتاج المنصوص علیھما في ات
 

 تمدید مرحلة االستكشاف: -۳۳المادة 
لمجلس الوزراء تمدید مرحلة االستكشاف بناء على طلب مقدم الى الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة 
 إدارة قطاع البترول، وذلك وفق ما ھو محدد في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج في نطاق الحد الزمني

) المنصوص علیھ في القانون وألسباب تشغیلیة مبررة فقط أو ۱۰األقصى البالغ عشر سنوات (
 لظروف خارجة عن نطاق سیطرة صاحب الحق أو ألسباب أخرى محددة ومبررة.

یُقدّم طلب التمدید لمرحلة االستكشاف المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج إلى الوزیر 
) أشھر قبل انتھاء مفعول ۳إدارة قطاع البترول في مھلة ال تقل عن ثالثة (مع نسخة الى ھیئة 

 مرحلة االستكشاف، إال إذا قرر الوزیر خالف ذلك.
 یمكن تمدید مرحلة االستكشاف المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج في الحاالت التالیة:

، یحفر أو یختبر بئرا ما في حال كان صاحب الحق، في نھایة مرحلة االستكشاف -أ
 وتقدم بطلب لتمدید مرحلة االستكشاف،

في حال تم تحقیق اكتشاف وقام صاحب الحق بتنفیذ موجبات العمل اإللزامیة  -ب
المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج وتعھد صاحب الحق بااللتزام 

لبترول لغایات التقویم بإكمال برنامج تقویمي یعتبر مقبوال لدى ھیئة إدارة قطاع ا
 التجاري لھذا االكتشاف.

في ھذه الحاالت یجب أن تشمل المساحات، موضوع طلب التمدید، المنطقة المرتبطة باالستكشاف 
 وفقًا للفقرة (أ) أعاله ومنطقة االكتشاف المقترحة وفقًا للفقرة (ب) أعاله.

رحلة االستكشاف المنصوص علیھا في في حال تم تقدیم خطة للتطویر واإلنتاج قبل انتھاء مفعول م



قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة واتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، یحتفظ صاحب الحق 
بحقوقھ في المنطقة المنصوص علیھا في القانون المذكور واتفاقیة االستكشاف واإلنتاج إلى أن تتم 

 الموافقة على خطة التطویر واإلنتاج.
 

 تمدید مرحلة اإلنتاج: -۳٤المادة 
لمجلس الوزراء تمدید مرحلة االنتاج بناء على طلب مقدم الى الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة 

قطاع البترول، وذلك وفق ما ھو محدد في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج في نطاق الحد الزمني 
اب تشغیلیة مبررة فقط أو ) المنصوص علیھ في القانون وألسب۳۰األقصى البالغ ثالثین سنة (

 لظروف خارجة عن نطاق سیطرة صاحب الحق أو ألسباب أخرى محددة ومبررة.
یُقدّم طلب التمدید لمرحلة اإلنتاج المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج إلى الوزیر مع 

انتھاء مرحلة  ) سنوات قبل تاریخ٥نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول في مھلة ال تقّل عن خمس (
 اإلنتاج المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، إال إذا قرر الوزیر خالف ذلك.

 
 اإلبالغ عن االكتشاف وتقویمھ: -۳٥المادة 

) أشھر بعد فحص بئر االكتشاف، ٦على المشغل بالنیابة عن صاحب الحق، خالل ستة ( -
طاع البترول یحتوي على معلومات مفصلة تقدیم تقریر للوزیر مع نسخة إلى ھیئة إدارة ق

تتعلق بھذا االكتشاف، بما فیھا التقدیرات األولیة للبترول الموجود والكمیات القابلة 
لالستخراج وفقاً لنظام تصنیف الموارد المعمول بھ في ھیئة إدارة قطاع البترول والمعاییر 

 ول.الصناعیة ومعاییر التصنیف السائدة لدى جمعیة مھندسي البتر
على المشغّل أن یقدم الى ھیئة إدارة قطاع البترول برنامج تقویمي لالكتشاف یتضمن  -

 مسوحات زلزالیة أو أنشطة حفر، وعلیھ أن ینفذ ھذا البرنامج بعنایة.
على المشغل أن یقدم الى ھیئة إدارة قطاع البترول في مھلة ثالثة أشھر من تاریخ انتھاء  -

 یمي مفصل یتضمن نتائج األنشطة البترولیة المنفذة وتقویمھا.برنامج التقویم، تقریر تقو
 

 التخلي االختیاري عن مساحات: -۳٦المادة 
لصاحب الحق، من خالل إشعار یتقدم بھ إلى ھیئة إدارة قطاع البترول وفي مھلة ال تقل  -

 ) أشھر قبل نھایة السنة، أن یتخلى عن جزء من المساحة الممنوحة لھ بحسب۳عن ثالثة (
 اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج.

یجب أن یتضمن اإلشعار المتعلق بالتخلي عن أجزاء من المساحة الممنوحة بحسب اتفاقیة  -
االستكشاف واإلنتاج خریطة توضح األجزاء المنوي التخلي عنھا مع اإلشارة إلى 

 إحداثیاتھا.
اللتزامات المنصوص للوزیر، بناء على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول أن یطلب تنفیذ ا -

علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج والشروط األخرى التي تم بموجبھا منح اتفاقیة 
 االستكشاف واإلنتاج قبل التخلي أو التنازل الكلي.

على صاحب الحق تزوید ھیئة إدارة قطاع البترول بجمیع الوثائق والبیانات المتعلقة باتفاقیة  -
 ناَزل عنھا أو المساحة المتخلى عنھا.االستكشاف واإلنتاج المت

 
 التخلي اإللزامي عن مساحات: -۳۷المادة 

 في حال تم تمدید مرحلة االستكشاف، على صاحب الحق القیام على األقل بما یلي:



) بالمئة من المساحة ٥۰(أ) في بدایة مرحلة االستكشاف الممددة، التخلي عن ما ال یقل عن خمسین (
 اقیة االستكشاف واإلنتاج.الممنوحة بموجب اتف

(ب) في نھایة مرحلة االستكشاف، أو مرحلة االستكشاف الممددة ، التخلي عن كل المساحة غیر 
 المشمولة بمنطقة التطویر واإلنتاج.

یجب أن تكون أیة مساحات جرى التخلي عنھا متجاورة ومحددة بخطوط الطول وخطوط العرض 
ق ذلك بشكل متماثل على أیة منطقة یتم اإلبقاء علیھا من المعبَّر عنھا بدقائق من درجات. ینطب
 مناطق اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج.

یوافق الوزیر، بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول، على شكل وحجم المنطقة التي یتم اإلبقاء 
 علیھا.

راء اتخاذ القرارات للوزیر بناًء على توصیات ھیئة إدارة قطاع البترول أن یقترح على مجلس الوز
 المناسبة للموافقة على تقسیم منطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج ألسباب معیّنة تبرر ذلك.

 
 االلتزامات المرتبطة بالتخلي عن مساحات أو انتھاء االستخدام: -۳۸المادة 

 في حال فسخ اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، تؤول األصول والحقوق المكتسبة بموجب اتفاقیة
االستكشاف واإلنتاج أو التي تم إدخالھا إلى إتفاقیة االستكشاف واالنتاج للدولة من دون أي تعویض 

 لصاحب الحق.
في حال جرى التخلي عن مساحات أو التنازل عنھا أو فسخ اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أو انتھاء 

إلى الدولة ومن دون اي مفعولھا، تؤول المنطقة الممنوحة بحسب اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج 
 تعویض، ویمكن إعادة منح تراخیص بشأنھا في دورات تراخیص مستقبلیة.

في حال التخلي عن مساحات أو التنازل أو فسخ اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أو انتھاء مفعولھا من 
ولیة دون تطویر أیة منشآت أو استخدامھا، فال یمكن عندئذ طلب وضع خطة إلنھاء األنشطة البتر

 والوقف الدائم للتشغیل، إال أنھ على صاحب الحق وخالل تسعین یوما:
ردم أو سد جمیع اآلبار المرتبطة باألنشطة البترولیة في منطقة اتفاقیة االستكشاف  -أ

واإلنتاج باالستناد إلى القوانین المرعیة اإلجراء والقواعد المالئمة المتبعة في قطاع 
 إال إذا وافق الوزیر على غیر ذلك، والبترول في حال انطباقھا، 

اتخاذ جمیع اإلجراءات الضروریة، باالستناد إلى القوانین المرعیة اإلجراء  -ب
والقواعد المالئمة المتبعة في قطاع البترول في حال انطباقھا، لتالفي المخاطر التي 

ة في تھدد حیاة اإلنسان أو ممتلكات اآلخرین أو البیئة، الناتجة عن ظروف معین
المنطقة الممنوحة أو التي تتسبب بھا األنشطة البترولیة، عندما تكون ھذه الظروف 
واضحة أو عندما كان یقتضي أن تكون واضحة لمن بذل عنایة معقولة في الوقت 

 الذي یتم فیھ التخلي عن مساحات أو انتھاء االستخدام.
 

 إلنتاج:التنازل عن حقوق بمقتضى اتفاقیة االستكشاف وا -۳۹المادة 
لصاحب الحق، بموجب إشعار یقدمھ للوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول في مھلة ال تقل 

عن ثالثین یوما، التنازل لصالح الدولة عن كل أو جزء من الحقوق بمقتضى اتفاقیة االستكشاف 
 واإلنتاج، فقط على النحو التالي:

 ۲٥سیما المنصوص علیھا في المادة بعد أن یفي صاحب الحق بجمیع التزاماتھ وال -أ
من قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، في ما یتعلق بمرحلة االستكشاف، 

لصاحب الحق في أي وقت بعد ذلك التنازل عن حقوقھ في ما یختص بالمنطقة 



الممنوحة ككل مع ما یترتب على ذلك بأن ال تترتب علیھ أیة التزامات جدیدة فیما 
 بعد، و

في أي وقت بعد أن یفي صاحب الحق بجمیع التزاماتھ في ما یختص بمرحلة  -ب
االستكشاف، لصاحب الحق التنازل عن حقوقھ في ما یتعلق بأیة مساحة تشكل 

جزءا من المنطقة الممنوحة من دون أن تترتب علیھ أیة التزامات جدیدة فیما بعد 
 یان:بخصوص ھذه المساحة، على أن یتحقق الشرطان التال

یجب أال یعفي أي تنازل من قبل صاحب الحق عن حقوقھ في أي جزء من  .۱
المنطقة الممنوحة، صاحب الحق من التزاماتھ بالقیام باألعمال المنصوص 

 عنھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج ذات الصلة، و
یجب وبشكل متصل تحدید أیة مساحة متنازل عنھا بخطوط الطول  .۲

 عبر عنھا بأنصاف دقائق من درجات.وخطوط العرض الم
 
 
 

 الفصل الرابع
 إنتاج البترول ونقلھ

 
 تقویم االستكشاف: -٤۰المادة 

على صاحب الحق إجراء التقویم التقني والتجاري الضروري للوصول إلى نتیجة حول ما إذا كان 
اقیة اكتشاف ما یمكن تطویره تجاریا بشكل منفرد أو مشترك مع مكامن أخرى داخل منطقة اتف

 االستكشاف واإلنتاج.
یجب أن یشمل اإلشعار الصادر وفقا لقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة تقویما حول إمكانیة 
أن تكون المكامن التي یضمھا االكتشاف قابلة للتطویر تجاریا بصفة منفردة أو مشتركة مع مكامن 

وصفاً كامالً للبیانات والمسوحات  أخرى داخل منطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، یتضمن
 والتقییمات ذات الصلة التي أدت إلى ھذه النتائج.

في حال اعتبر صاحب الحق أن المكامن التي یشملھا االكتشاف غیر مناسبة لغایات التطویر 
واإلنتاج التجاري القابل للتطبیق عملیا، فیجب أن یتضّمن اإلشعار التدابیر الالزمة لجعل ھذه 

قابلة عملیا للتطویر واإلنتاج التجاري واقتراح المھام اإلضافیة لتقویم الطابع التجاري لھذه  المكامن
 المكامن.

 
 أحكام عامة تتعلق بخطة التطویر واإلنتاج: -٤۱المادة 

على صاحب الحق إعداد خطة للتطویر واإلنتاج تستعرض حلول التطویر واإلنتاج للمكامن المعنیة 
ھا أو استخدامھا وعملیات بیع البترول التي یسعى إلیھا، باإلضافة إلى تقریر والمنشآت المنوي بناؤ

حول دراسة تقویم األثر البیئي التي تم إجراؤھا. یجب تقدیم التقریر الناتج عن دراسة تقویم األثر 
البیئي إلى الوزیر في مھلة ال تتجاوز تاریخ تقدیم الجزء الخاص بالمشروع في خطة التطویر 

 .واإلنتاج
) ۹۰یجب ان تقدم الخطة الى الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول وذلك قبل تسعین (

 یوماً من تاریخ انتھاء مرحلة االستكشاف.
تُرفق بالطلب نسخة رقمیة من خطة التطویر واإلنتاج والوثائق المرفقة. على أن تُقدّم بالتزامن مع 



قطاع البترول. وتُقدّم ھذه النسخة الرقمیة بالصیغة التي  ذلك نسخة رقمیة من الطلب إلى ھیئة إدارة
 تحددھا ھیئة إدارة قطاع البترول.

یجب أن تكون خطة التطویر واإلنتاج وتنفیذھا الالحق مستندة على االستخدام الرشید لالحتیاطات 
ئي البترولیة كما یجب استخدام المنشآت عندما یكون ذلك ممكنا من منظور تقني واقتصادي وبی

 ویراعي متطلبات السالمة وإدارة الموارد.
من أجل ضمان االنسجام بین مصالح الدولة اللبنانیة باعتبارھا مالكة الموارد وأھداف صاحب الحق 

مع ذلك، یجب خالل التحضیرات استشارة ھیئة إدارة قطاع البترول بشأن نطاق ومحتوى خطة 
 التطویر واإلنتاج.

 ھیئة إدارة قطاع البترول الصالحیات التالیة:للوزیر و باالستناد الى رأي 
 الموافقة على برنامج تقویم األثر البیئي المقترح من قبل صاحب الحق، -أ

التحقق من أن تقویم األثر البیئي والتقریر الناتج عنھ یتقیدان بالبرنامج الموافق علیھ  -ب
 ومتطلبات القوانین المرعیة اإلجراء، و

جلس الوزراء للموافقة على خطة التطویر واإلنتاج بما فیھا رفع اقتراح إلى م -ج
 األحكام والشروط ذات الصلة.

 تحدید شكل، حجم وحدود منطقة التطویر واإلنتاج. -د
في حال تضمنت خطة التطویر واإلنتاج بناء منشأة للنقل أو التخزین، تُطبّق أیضا المتطلبات 

 و التخزین.الخاصة بخطة التطویر وتشغیل منشأة النقل أ
یجب استخدام النتائج الواردة في تقریر تقویم األثر البیئي والمالحظات الناجمة عن االستشارات 

 لتحدید الشروط المقترحة من قبل الوزیر من أجل الموافقة على خطة التطویر واإلنتاج.
صاحب الحق على ھیئة إدارة قطاع البترول دراسة إقتراح خطة التطویر واإلنتاج المقدمة من قبل 

ورفعھا إلى الوزیر. وفي حال انتھاء مرحلة االستكشاف قبل اتخاذ اي قرار بشأن خطة التطویر 
واالنتاج المقترحة یستفید صاحب الحق من تمدید مرحلة االستكشاف الى حین صدور القرار بشأن 

 الخطة.
التطویر واإلنتاج في حال لم یبدأ اإلنتاج التجاري من مكمن ما خالل الفترة المحددة في خطة 

المعتمدة، اعتبارا من التاریخ الذي تمت فیھ الموافقة على خطة التطویر واإلنتاج، تسقط حقوق 
صاحب الحق الممنوحة لھ بموجب قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة وبموجب إتفاقیة 

لو أنھ قد تنازل عن ھذه  االستكشاف واالنتاج، في ما یختص بمنطقة التطویر واإلنتاج المعتمدة كما
 الحقوق بموجب قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة.

 
 . محتوى خطة مشروع التطویر واإلنتاج: ٤۲المادة 

یجب أن یحتوي الجزء الخاص بالمشروع في خطة التطویر واإلنتاج، باإلضافة إلى المتطلبات 
 یاه البحریة ، على المعلومات التالیة:المنصوص علیھا في قانون الموارد البترولیة في الم

 وصف لالستراتیجیة ونموذج التطویر، یتضمن: -أ
 ) معاییر لالختیارات المقررة،1(
 ) وصفا لمراحل التطویر الالحقة،2(
 ) التداخالت مع الحقول األخرى، و3(
 ) التنسیق مع األنشطة البترولیة األخرى، إذا لزم األمر.4(

لجیولوجیة والجوانب المتعلقة بھندسة المكمن مع إشارات (ب) وصف للجوانب ا -ب
خاصة حول تحلیالت وتقییمات للجوانب الجیولوجیة والجوانب المتعلقة بھندسة 



المكمن وعناصر ھندسة اإلنتاج واالعتبارات التي تشكل األساس في اختیار نظام 
 اإلنتاج،

لمساحة التي تغطي المكمن (ج) تخطیط مقترح لمنطقة التطویر واإلنتاج الشاملة ل -ج
 أو المكامن المعنیة أو الواردة في خطة بدء اإلنتاج،

 (د) وصف ألنشطة االستكشاف اإلضافیة المتوقعة المخطط لھا، -د
(ه) برنامج متوقع لإلنتاج، یشمل دراسات حول انتظام اإلنتاج والنقل، بما في ذلك  -ه

 ودة أو المخطط لھا،تقییم ألثر العالقة مع المنشآت والحقول الموج
حالة التراخیص األخرى، بما في ذلك التراخیص والتفویض فیما یتعلق بتنفیذ  -و

 األنشطة البترولیة وفقاً للقوانین األخرى النافذة،
 وصف تقني للمنشآت المتوقع استخدامھا في الموقع، بما في ذلك: -ز

 ) عدد اآلبار،1(
 ) معدات اإلنتاج،2(
 ل المنتج كوقود في األنشطة البترولیة،) استخدام البترو3(
بما في فیھا الماء، أو المستحضرات  ) حقن أیة مكونات مثل البترول أو الغازات أو السوائل4(

 والمواد الصلبة، الكیمیائیة
 ) القیاس والتخزین،5(
 ) خطوط األنابیب، بما في ذلك نظام نقل النفط الخام أو المنتجات البترولیة األخرى إلى6(

 المشترین، و
 ) منشآت التخزین والتحمیل.7(

وصف للحلول التقنیة، یشمل حلوال تھدف إلى منع وتقلیل احتراق البترول أو  -ح
 تسربھ أو الضغط والتدفقات واالنبعاثات الضارة بالبیئة،

 قائمة بمعاییر الجودة المنوي تطبیقھا، -ط
ول التخطیط وتنظیم وتنفیذ معلومات حول أنظمة اإلدارة، بما فیھ معلومات ح -ي

 التطویر،
 معلومات حول التشغیل والصیانة، -ك
وصف ألھداف السالمة العامة والتقویمات األساسیة حول السالمة وبیئة العمل التي  -ل

تشكل األساس لنموذج معین للتطویر، بما في ذلك وصف للتدابیر التقنیة لغایات 
 الطوارئ،

التخفیف لآلثار السلبیة المطلوبة في نتائج دراسة تقویم األثر التنفیذ المقترح لمعاییر  -م
 البیئي،

ملخص للسیاسات واإلجراءات الرئیسیة الخاصة بالتنفیذ والتشغیل والصیانة المنوي  -ن
 تطبیقھا،

التقییمات والتحلیالت االقتصادیة التي كانت حاسمة في اختیار نموذج التطویر  -س
لرأسمالیة والتشغیلیة وكلفة الوقف الدائم للتشغیل، المفضل، وتقدیرات الكلفة ا

ووصف لكیفیة تمویل المشروع ولنقطة التسلیم المقترحة فیما یخص البترول 
 المستخرج من كل منطقة تطویر وإنتاج،

معلومات حول وقف األنشطة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت، بما فیھا التدابیر  -ع
 المقترحة لضمان تمویلھا،

 علومات حول كیفیة تسویق البترول،م -ف



 برنامج لتنفیذ خطة التطویر واإلنتاج، -ص
معلومات تتعلق بقضایا أخرى خاصة بإدارة الموارد تعتبرھا ھیئة إدارة قطاع  -ق

 البترول ضروریة.
 

 أحكام عامة حول دراسة تقویم األثر البیئي: -٤۳المادة 
 لخطة التطویر و االنتاج المقترحة. على المشغل إجراء دراسة تقویم األثر البیئي

(أصول تقییم  ۸٦۳۳تتضمن مراحل تقویم االثر البیئي المراحل المنصوص علیھا في المرسوم رقم 
 األثر البیئي)، كالتالي:

 أصول طلب الموافقة -أ
 )screeningتصنیف المشروع ( -ب
 ) تقویم االثر البیئيscopeتحدید نطاق ( -ج
 یم االثر البیئياعداد تقریر تقو -د
 مراجعة تقریر تقویم االثر البیئي -ه
 موقف وزارة البیئة من تقریر تقویم االثر البیئي -و
 االدارة البیئیة للمشروع والمراقبة الالحقة -ز

ال تُطلب دراسة تقویم األثر البیئي ألنشطة متصلة برخصة االستطالع التي، حین یتعلق األمر 
ر سلبیة محددة على المنشآت الموجودة أو البنیة التحتیة والبیئة والصحة بطبیعتھا، ال تتسبب بآثا

 العامة واألمن واالقتصاد بصفة عامة.
 

 دراسة تقویم األثر البیئي للتطویر واإلنتاج: -٤٤المادة 
یجب إجراء دراسة تقویم األثر البیئي داخل النطاق الذي تمت الموافقة علیھ، مع مراعاة نتائج 

 م األثر البیئي السابقة ذات الصلة.دراسات تقوی
لصاحب الحق المعني القیام بدراسة مشتركة لتقویم األثر البیئي تشمل أكثر من مشروع واحد 

للتطویر واإلنتاج، في المناطق التي یتم التخطیط فیھا ألكثر من مشروع واحد للتطویر واإلنتاج. 
اسة مشتركة لتقویم األثر البیئي تغطي للوزیر أن یطلب من أصحاب الحقوق التعاون في إعداد در

 أكثر من مشروع للتطویر واإلنتاج.
باالمكان إجراء دراسة واحدة لتقویم األثر البیئي في ما یختص بالتطویر واإلنتاج عندما تكون ھذه 

 الدراسة مطلوبة بموجب تشریعات أخرى نافذة.
یع المناطق التي قد تتأثر بالتطویر أو یجب أن تغطي دراسة تقویم األثر البیئي للتطویر واإلنتاج جم
 اإلنتاج لجمیع المكامن التي ستشملھا خطة التطویر واإلنتاج.

المرفق  ۸یجب أن تتضمن دراسة تقویم األثر البیئي كحد ادنى المعلومات المبینة في الملحق رقم 
 أصول تقییم األثر البیئي. ۸٦۳۳بالمرسوم رقم 

 
 ألثر البیئي المؤثر على دول أخرى:معلومات حول تقویم ا -٤٥المادة 

للوزیر أن یطلب من صاحب الحق بإعداد البرنامج الخاص بدراسة تقویم األثر البیئي والتقریر 
 الناتج عن الدراسة بلغات أجنبیة وفقًا لما ھو مطلوب.

لدول التي یبلغ الوزیر عند الموافقة على األنشطة البترولیة المقترحة الممثل القانوني المالئم لھ في ا
قد تتأثر بھذا القرار وأن یبیّن التدابیر التي تم اتخاذھا لمعالجة التأثیرات البیئیة ذات األھمیة التي تقع 

 خارج نطاق االختصاص القضائي اللبناني.



 
 رخصة اإلنتاج: -٤٦المادة 

رأي ھیئة إدارة ال یمكن القیام بإنتاج البترول، إال بموجب رخصة إنتاج یمنحھا الوزیر باالستناد الى 
 قطاع البترول، باستثناء البترول الصادر عن اختبار إنتاجي لمكمن ما.

على صاحب الحق، تقدیم طلب للحصول على رخصة إنتاج مع الوثائق المرفقة بالطلب إلى الوزیر 
) أسابیع قبل البدء بإنتاج ۸مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول في مھلة ال تقل عن ثمانیة (

ترول المخطط لھ. یجب تقدیم نسخة رقمیة من الطلب والوثائق المرفقة بھ وبالصیغة التي تقررھا الب
ھیئة إدارة قطاع البترول. كما یجب إرسال الطلبات الالحقة لرخصة اإلنتاج إلى الوزیر، مع نسخة 

رخصة ) أسابیع قبل انتھاء مفعول ٦إلى ھیئة إدارة قطاع البترول خالل مھلة ال تتجاوز ستة (
 اإلنتاج الساریة.

للوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول أن یقرر محتوى وصیغة طلب رخصة االنتاج، 
 على أن یحتوي الطلب كحد أدنى على ما یلي:

 برنامج اإلنتاج لكل مكمن ولمنطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، -أ
 ابق،تقاریر اإلنتاج الشھري والسنوي للعام الس -ب
بیانات تاریخیة وبیانات محدّثة تتعلق برصد المكمن وتحلیالت وبیانات أخرى  -ج

 تتضمن مالحظات بشأن التغییرات التي طرأت على التقدیرات السابقة ،
كمیات اإلنتاج الشھریة المقدرة من المكامن ومن منطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج  -د

 وخالل المدة التي ھي موضوع الطلب،
كمیات اإلنتاج اإلجمالیة المقدرة من كل مكمن ومن منطقة اتفاقیة االستكشاف  -ه

 واإلنتاج وخالل المدة التي ھي موضوع الطلب، و
الكمیات المقدرة المطلوبة لغایات الحرق أو التھویة أو الكمیات المحقونة خالل  -و

 المدة التي ھي موضوع الطلب.
 ابلة للتجدید سنویاً.تُمنح رخصة اإلنتاج لسنة واحدة ق

للوزیر، بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول، أن یقرر تحدید مھل زمنیة متفاوتة للرخص، 
كالً على حدة، وذلك بناء على حجم المكمن أو نوع البترول أو معدلھ اإلنتاجي أو أیة عوامل أخرى 

 ذات أھمیة في تحقیق االستغالل األمثل للبترول.
ي رخصة اإلنتاج كمیة البترول التي یمكن استخراجھا واستھالكھا وحقنھا وحرقھا یجب أن تحدد ف

 أو تھویتھا، ویجب أن تكون مبنیة على مخطط اإلنتاج الذي تستند إلیھ خطة التطویر واإلنتاج.
للوزیر أن یشترط باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول تحدید رخصة إنتاج لكل بئر أو 

 على حدة. مكمن أو حقل
 

 اإلنتاج التجریبي: -٤۷المادة 
یُقدم طلب إنتاج تجریبي مع الوثائق المرفقة ذات الصلة إلى الوزیر مع نسخة إلى ھیئة إدارة قطاع 
البترول، كما یقدم بالتزامن مع ذلك نسخة إلى ھیئة إدارة قطاع البترول، كما یجب أیًضا أن یرفق 

من الطلب والوثائق المرفقة بھ. تُقدّم النسخة الرقمیة  مع الطلب والنسخة المصدقة نسخة رقمیة
 بالصیغة التي تقررھا ھیئة إدارة قطاع البترول.

یُعتبر اإلنتاج التجریبي استخراجا للبترول من مكمن ما بھدف التحقق من العناصر اإلنتاجیة لھذا 
 المكمن أو إلجراء تجربة أو اختبار مفاھیم التطویر أو اإلنتاج.

ة إدارة قطاع البترول صیغة ومحتوى طلب اإلنتاج التجریبي على أن یحتوي الطلب على تحدد ھیئ



 العناصر التالیة كحد أدنى:
 وصف لھدف اإلنتاج التجریبي، -أ

 وصف للجوانب الجیولوجیة والجوانب المتعلقة بھندسة المكمن، -ب
 خطة وبرنامج لإلنتاج التجریبي، -ج
 امھا وقدراتھا وإمكاناتھا،وصف للمنشآت المنوي استخد -د
 وصف لألنظمة والمعدات الخاصة بقیاس كمیة البترول، -ه
 موازنة مفصلة ومجزأة إلى بنود، -و
وصف لألنظمة الخاصة المطلوبة مسبقا المتعلقة بالسالمة والحمایة البیئیة سواء  -ز

 كانت مخططا لھا أو منفذة، و
لم یكن واضحا أن ھذا الملخص غیر مطلوب ملخص لدراسة تقویم األثر البیئي، ما  -ح

بمقتضى الدراسات الموجودة أو ألسباب خاصة على النحو الذي یوافق علیھ 
 الوزیر.

یخضع اإلنتاج التجریبي لرخصة تحدد اإلجراءات والكمیات وتشمل عند الضرورة طلباً للحرق أو 
 التھویة.

، في حال لم یتم تحدید ذلك في قرار الموافقة یجب التعامل مع البترول المنتج خالل اإلنتاج التجریبي
على خطة وبرنامج اإلنتاج التجریبي، بحسب قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة كما یجب 

 تخزینھ لغایات االستخدامات أو البیع الالحقتین.
لة المضي ) أشھر إذا لم تقتِض ظروف خاصة معلّ ٦ال یمكن أن یتعدى اإلنتاج االختباري مدة ستة (

 في فترة إنتاج اختباري أطول.
یمكن أن تخضع الموافقة على خطة اإلنتاج االختباري لشروط متعلقة بالمدة أو األسالیب أو 

المنشآت وحرق البترول وبیعھ، باإلضافة إلى تدابیر خاصة مرتبطة بالصحة والسالمة وبیئة العمل 
 ھا لتخفیف أو معالجة اآلثار السلبیة.وحمایة البیئة، بما في ذلك التدابیر المنوي اتخاذ

 
 الحفاظ على الموارد البترولیة وحرقھا وتھویتھا: -٤۸المادة 

یجب إجراء الرقابة الصارمة والتسجیل الدقیق للضغط في المكمن والحرق والتھویة والبترول 
قتصادیة المستخدم كوقود أو لغایات أخرى خالل اإلنتاج أو النقل بھدف الحفاظ على الكفاءة اال

 الستخدام الطاقة خالل األنشطة البترولیة.
ال یمكن حرق المكونات البترولیة المستخرجة أو تھویتھا إال بموجب رخصة یمنحھا الوزیر. ال 

یتطلب حرق المكونات البترولیة المستخرجة أو تھویتھا بسبب حالة طارئة الحصول على رخصة، 
 ) ساعة من حصولھا.۲٤خالل اربعة وعشرین (إال أنھ یجب تدوین ذلك وإبالغ الوزیر بھا 

 
 رصد أداء المكمن: -٤۹المادة 

على المشغل وبصفة منتظمة رصد أداء المكمن أثناء اإلنتاج لضمان الحصول على أفضل استخراج 
 ممكن للبترول.

على المشغل، إلى المدى الممكن، في كل منطقة معینة من كل بئر، بما في ذلك آبار الحقن 
األخرى، أن یقیس على أساس منتظم أو أن یقرر من بین جوانب أخرى شروط الضغط  والمؤشرات

والتدفق ونوعیة النفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى والماء المستخرج، باإلضافة إلى مواقع 
 مناطق التماس بین النفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى والماء.

 المكمن إلى ھیئة إدارة قطاع البترول.یجب تقدیم الوثائق الخاصة برصد 



 
 الوثائق والتقاریر الواردة من األنشطة اإلنتاجیة: -٥۰المادة 

على صاحب الحق إعداد وتقدیم تقاریر إنتاجیة عند بدء اإلنتاج، بعد الموافقة على خطة التطویر 
 واإلنتاج وتنفیذھا.

متریة. أما المنتجات البترولیة األخرى من یجب قیاس اإلنتاج من النفط الخام بالبرامیل واألطنان ال
 غیر النفط الخام، فیجب قیاسھا باألمتار المكعبة واألطنان المتریة ومقدار قیمة التولید الحراري.

یجب إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول بالمعلومات المتعلقة باإلنتاج خالل الساعات األربع والعشرین 
بھا مباشرة على أساس یومي، باألسالیب والصیغة التي تقررھا  ) السابقة أو تزوید ھذه الھیئة۲٤(

 ھیئة إدارة قطاع البترول، وھي التالیة:
 الكمیة اإلجمالیة المنتجة لكل بئر أو مجرى بئر ومنشأة، -أ

المنتجات البترولیة المخصصة والمحددة القیمة والقابلة للتسویق والمنتجة لكل  -ب
 تكشاف واإلنتاج، وتشمل:منشأة أو منطقة اتفاقیة االس

 الخصائص الكمیة والنوعیة للنفط الخام المنتج، .۱
 الخصائص الكمیة والنوعیة للمنتجات البترولیة األخرى من غیر النفط الخام، .۲
 كمیات البترول المعاد حقنھا في المكامن، و .۳

ند نقطة في ما یختص بمنطقة االستكشاف واإلنتاج ككل، كمیات البترول المحّول ع -ج
 التصدیر في الحقل،

 مبیعات النفط الخام لكل شحنة، -د
مبیعات المنتجات البترولیة األخرى مثل الغاز الطبیعي والغاز الطبیعي المسال  -ه

 والمكثفات في حالتھا الغازیة، ولكل مالك ومشتٍر.
السابق أو تزوید ھذه  یجب إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول بالمعلومات المتعلقة باإلنتاج خالل الشھر

الھیئة بھا مباشرة على أساس شھري، وذلك باألسالیب والصیغة التي تقررھا ھیئة أدارة قطاع 
 البترول، وھي التالیة:

 مجموع األرقام والمعلومات المذكورة في تقاریر اإلنتاج الیومي، -أ
 االستیراد والتصدیر لكل منشأة، -ب
 نشأة،مجموع استھالك البترول لكل م -ج
 كمیات البترول أو البترول المفّرغ بالضغط أو المحروق أو المھّوى، -د
 كمیات البترول المعاد حقنھا في المكامن، -ه
 حجم مخزونات البترول في بدایة الشھر المعني، -و
 حجم مخزونات البترول في نھایة الشھر المعني، -ز
 توقعات اإلنتاج للشھر الالحق. -ح
اج، یجب تقدیم تقریر حول اإلنتاج السنوي لكل مكمن ولمنطقة اتفاقیة االستكشاف عند بدء اإلنت

واإلنتاج إلى الوزیر وھیئة إدارة قطاع البترول بحلول أول شھر شباط من السنة الالحقة. ویجب أن 
یتضمن تقریر اإلنتاج السنوي إجمالي تقاریر اإلنتاج الشھریة وأن یوفر معلومات تتعلق بالمسائل 

خرى ذات الصلة باإلنتاج من كل حقل داخل منطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، بما في ذلك األ
التدابیر المتخذة خالل الفترة السابقة والتدابیر المخطط التخاذھا في السنة الالحقة. كما یجب تغطیة 

 القضایا الرئیسیة التالیة في ھذا التقریر:
شاف واإلنتاج، بما في ذلك تقدیرات االحتیاطات الوضع العام لمنطقة اتفاقیة االستك -أ

 البترولیة،



 تقریر األنشطة، -ب
 وصف خطط الفترة الالحقة. -ج

 
 التقدم بطلبات لرخص المنشآت: -٥۱المادة 

یُقدّم الطلب لرخصة بناء ووضع وتشغیل منشآت النقل أو التخزین ونسخة رقمیة من ھذا الطلب 
 مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول. والوثائق المرفقة بھ إلى الوزیر

یجب اإلستحصال على رخصة منشأة من أجل بناء ووضع وتشغیل منشأة عبور البترول، التي ھي 
عبارة عن منشأة غیر مستخدمة في إنتاج أو نقل البترول من مكامن تدخل في نطاق الوالیة 

وجودة على أراض لبنانیة، لرخصة منشأة القضائیة اللبنانیة أو غیر المرتبطة بمثل ھذه المنشأة أو م
 بموجب ھذه األنظمة وذلك باالستناد إلى ھذه األنظمة ووفقاً ألحكام القانون الدولي العام.

تُقدم نسخة عن الطلب ونسخة رقمیة عن الطلب والوثائق المرفقة بھ في آن معًا، إلى ھیئة إدارة 
وثائق المرفقة بھ بالصیغة التي تقررھا ھیئة قطاع البترول. وتقدم النسخة الرقمیة من الطلب وال

 إدارة قطاع البترول.
یجب أن یكون الطلب باللغة العربیة، على أن تكون الوثائق المرفقة بھ باللغة العربیة أو اللغة 

 اإلنكلیزیة.
یجب أن یحتوي طلب منح الرخصة لبناء ووضع وتشغیل منشآت للنقل أو التخزین على معلومات 

 یلي:كحد أدنى ما 
 اسم وعنوان وجنسیة مقدم الطلب، -أ

 إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبیة، تحدید ھویة ممثلھ القانوني في لبنان، -ب
وصف مقدم الطلب ومكان تأسیس وتسجیل شركتھ وھویة ومكان إقامة وجنسیة  -ج

 مدرائھ، بما في ذلك تحدید ھویة الشركات المرتبطة وعالقتھ بھا،
لطلب في مجال صناعة البترول، خصوصا ما یتعلق منھا بنقل خبرات مقدم ا -د

 البترول في ظروف مشابھة لتلك التي یسعى مقدم الطلب إلى العمل في ظلھا،
(ھوقیمة رأسمالھ والمساھمین وآخر ثالثة بیانات وحسابات مالیة وذلك للشركة  -ه

المالیة لمقدم األم، إن وجدت، والمعلومات األخرى ذات الصلة التي توثق القدرة 
 الطلب،

وصف للموارد التنظیمیة والتقنیة التي ستكون متوفرة لمقدم الطلب أو لمقدمي  -و
الطلب في لبنان، وفي أیة مواقع أخرى، لغایات تنفیذ األنشطة البترولیة في المناطق 

 التي یغطیھا الطلب،
 خطة مقترحة لبناء ووضع وتشغیل منشأة النقل أو التخزین، -ز
فاقات مقترحة حول تمویل وملكیة وإدارة واستخدام المنشآت وأحكام وشروط ات -ح

النقل وكیفیة وصول الغیر إلى المنشآت واألحكام األخرى ذات الصلة القابلة 
 للتفاوض في الرخصة موضوع الطلب،

 التقویم االقتصادي، -ط
 مقترح حول تعیین المشغّل. -ي

مقدم طلب، یتعین تطبیق المتطلبات المدرجة آنفا في البنود عند تقدیم الطلب بالنیابة عن أكثر من 
 من (أ) إلى (ه) على كل متقدم.

 للوزیر أن یطلب معلومات إضافیة.
 



 محتوى رخصة المنشأة: -٥۲المادة 
یجب أن تحتوي رخصة بناء ووضع وتشغیل منشآت للنقل أو التخزین في حدھا األدنى على 

 المعلومات التالیة:
 ة أصحاب الحقوق،تحدید ھوی -أ

طبیعة وظروف الشراكة، حین یكون صاحب الحق عبارة عن شراكة تضم  -ب
 أشخاًصا معنویین،

 الحقوق الممنوحة إلنشاء ووضع وتشغیل المنشأة والمنشآت المرتبطة بھا، -ج
 مواصفات المنشآت المعینة، -د
 كیفیة وصول الغیر إلى المنشآت، بحیث تشمل معلومات من بینھا: -ه

 تخصیص الطاقة اإلنتاجیة وأولویة االستخدام، -
 أحكام وشروط الحفاظ على الطاقة اإلنتاجیة واالستخدام، و -
 التداخالت، -

 مشاركة الدولة، -و
 معالجة القضایا المتعلقة باستخدام واستغالل األرض، إن وجدت، -ز
نشطة البترولیة، خطة تدریب للتقنیین المحلیین التابعین لمؤسسات منخرطة في األ -ح

 و
 حل النزاعات. -ط

 
 أحكام عامة تتعلق بخطة إنشاء ووضع وتشغیل منشآت النقل أو التخزین: -٥۳المادة 

یجب أن یكون طلب رخصة بناء ووضع وتشغیل منشآت للنقل أو التخزین مصحوبا بخطة  -
لیھ من قبل مرتبطة بھ لبناء ووضع وتشغیل منشآت للنقل أو التخزین، لغایات الموافقة ع

 مجلس الوزراء،
یجب أن تستند خطة بناء ووضع وتشغیل منشآت النقل أو التخزین وتنفیذ ھذه الخطة على  -

 أساس االستخدام الرشید للموارد البترولیة والمنشآت الموجودة.
یجب وخالل التحضیرات لخطة بناء ووضع وتشغیل منشآت النقل والتخزین، استشارة ھیئة  -

بترول حول نطاق ومحتوى ھذه الخطة، وذلك لضمان تنفیذ ھذه الخطة وفقاً إدارة قطاع ال
 ألھدافھا ولضمان تلبیة احتیاجات األطراف المعنیة.

 
 محتوى خطة إنشاء ووضع وتشغیل منشآت النقل أو التخزین: -٥٤المادة 

على صاحب الحق إعداد خطة لبناء ووضع وتشغیل منشآت النقل أو التخزین، تتضمن  -
را حول دراسة تقویم األثر البیئي التي تم إجراؤھا. یُقدّم التقریر الناتج عن دراسة تقویم تقری

األثر البیئي في موعد ال یتجاوز التاریخ الذي یتم فیھ تقدیم الجزء الخاص بالمشروع في 
 خطة التطویر واإلنتاج.

منشآت على یجب أن یحتوي الجزء الخاص بالمشروع في خطة بناء ووضع وتشغیل ھذه ال -
 ما یلي:

وصف للمنشآت والمكامن ومناطق االستكشاف واإلنتاج التي من المتوقع أن  -أ
یوفرھا المشروع لخدمات النقل او التخزین، بحیث یتضمن تحلیال وحسابات حول 
العناصر اإلنتاجیة والھندسیة التي تشكل األساس لخطة تطویر وتشغیل منشأة النقل 

 أو التخزین،



المقدرة المتوقع نقلھا ودراسات حول انتظام اإلنتاج والنقل وتقویم لتأثیر  الكمیات -ب
 أنظمة الربط بمنشآت النقل أو التخزین الموجودة أو المتوقع إقامتھا،

وضع التراخیص المتعلقة باستخدام واستغالل األرض والتفویض الخاص بممارسة  -ج
 ریة بما یتفق مع القوانین النافذة،األنشطة البترولیة على الیابسة أو في المیاه البح

وصف تقني للمنشآت والمعدات المنوي إدخالھا في العمل، بما في ذلك مخطط  -د
 لمسار النقل وتفاصیل حول منشآت التخزین،

 قائمة بمعاییر الجودة المنوي تطبیقھا، -ه
نفیذ معلومات حول األنظمة اإلداریة، تتضمن معلومات حول التخطیط والتنظیم وت -و

 أعمال التطویر،
وصف لكیفیة استخدام ما ھو قائم من المنشآت والمعدات التابعة لھا ومكونات البنیة  -ز

 التحتیة األخرى،
وصف لإلجراءات المنوي اتخاذھا للوصول إلى األھداف الموضوعة، بما في ذلك  -ح

 تعرفات نقل البترول العائد للغیر،
مخاطر التي تبرر استخدام مفھوم معین وصف أھداف السالمة وتقویمات ال -ط

 للتطویر،
وصف للحلول التقنیة، یتضمن حلوال لتالفي التدفقات واالنبعاثات الضارة بالبیئة  -ي

 والحد منھا وتدابیر تقنیة للجھوزیة الفنیة في حاالت الطوارئ،
ملخص حول السیاسات واإلجراءات الرئیسیة التي یتعین تطبیقھا في مجاالت  -ك

 نفیذ والتشغیل والصیانة،الت
 معلومات حول تنظیم المشروع، تشمل: -ل

 التقییمات والتحلیالت الحاسمة في اختیار المفھوم المفضل للتطویر، .۱
تقدیرات الكلفة الرأسمالیة والكلفة التشغیلیة وكلفة الوقف الدائم للتشغیل،  .۲

 و
 وصف لكیفیة تمویل المشروع. .۳

مطلوبة للوقف الدائم لتشغیل المنشآت والتدابیر المقترحة موجز حول األنشطة ال -م
 لتحمل أعباء تمویل ھذه األنشطة،

 معلومات تتعلق بملكیة منشأة النقل أو التخزین، -ن
 مخطط لتنفیذ أعمال التطویر، -س
معلومات تتعلق بقضایا اخرى في مجال إدارة الموارد، تعتبرھا ھیئة إدارة قطاع  -ع

 .البترول ضروریة
 

 دراسة تقویم األثر البیئي للنقل أو التخزین: -٥٥المادة 
(أصول تقییم األثر البیئي)  ۸٦۳۳من ھذا المرسوم وأحكام المرسوم رقم  ٤٤تطبق احكام المادة 

 لتحضیر دراسة تقویم األثر البیئي لبناء ووضع وتشغیل منشأة للنقل أو التخزین.
 

 استخدام الغیر للمنشآت: -٥٦المادة 
یر أن یقرر, بناء على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، أن صاحب الحق الذي ال یملك أو لیس للوز

لھ الحق باستخدام منشأة أو منظومة منشآت وما یتبع لھا من معدات، لھ الحق باستخدام الطاقة 
 اإلنتاجیة االحتیاطیة لھذه المنشآت والمعدات الضروریة التابعة لھا.



دام الطاقة اإلنتاجیة االحتیاطیة لمنشأة أو منظومة منشآت على النحو یمكن منح الغیر حق استخ
المبین في الفقرة األولى من ھذه المادة فقط عندما ال یكون الستخدامھ تأثیرات سلبیة ملموسة على 

األنشطة البترولیة لصاحب الحق، الذي یملك أو لھ الحق باستخدام ھذه المنشآت المعنیة. یجوز 
لراغب باستخدام الطاقة اإلنتاجیة االحتیاطیة فقط عندما یكون ھذا االستخدام مجدیا السماح للغیر ا

 من وجھة النظر التقنیة والبیئیة واحتیاجات السالمة، شرط أن:
 توفر الطاقة اإلنتاجیة الالزمة في المنشأة أو منظومة المنشآت، و -أ

خدام المالئم للمنشأة أو عدم وجود مشكالت تقنیة مستعصیة الحل، تحول دون االست -ب
 منظومة المنشآت من أجل تلبیة طلبات الغیر.

یجب التفاوض حول أحكام وشروط استخدام منشأة أو منظومة منشآت والحفاظ على الطاقة 
اإلنتاجیة أو زیادتھا أو نقل البترول أو تخزینھ من قبل الغیر، على أساس المتطلبات التنظیمیة 

 المعقولة، على أن تُجرى المفاوضات بحسن نیة.المطبقة والشروط التجاریة 
من أجل المساعدة على إجراء المفاوضات حول الشروط التجاریة المعقولة المتوافقة مع المتطلبات 

التنظیمیة المطبقة، على المشغل دون تأخیر غیر مبرر تزوید الطرف الثالث المعني ودون أي 
طلبات التقنیة والطاقة اإلنتاجیة المتوفرة في المستقبل تمییز، بالمعلومات ذات الصلة، بما فیھا المت

للمنشأة أو منظومة المنشآت المعنیة. یتم اإلفصاح عن ھذه المعلومات من أجل المساعدة على إجراء 
 المفاوضات حول الشروط التجاریة المعقولة.

ر بناء على توصیة تخضع أحكام وشروط استخدام الغیر للمنشأة والمعدات التابعة لھا لموافقة الوزی
ھیئة إدارة قطاع البترول. ویجب أن تتضمن ھذه األحكام والشروط تعرفة تمثل المبالغ المدفوعة 

لقاء االستثمارات اإلضافیة المطلوبة لتمكین الغیر من ھذا االستخدام والكلفة التشغیلیة وھامش ربح 
 محسوب یعكس المخاطرة التي یتحملھا مالك المنشأة.

 
 الزیادة في القدرة اإلنتاجیة للمنشآت: -٥۷المادة 

في حال كانت الطاقة اإلنتاجیة المتوفرة في منشأة أو منظومة منشآت للنقل غیر كافیة لتلبیة طلبات 
الغیر، یجوز للوزیر أن یقرر أن على صاحب الحق زیادة الطاقة اإلنتاجیة للمنشأة أو منظومة 

 شروط تجاریة معقولة، وذلك وفقًا للشرطین التالیین: المنشآت من أجل تلبیة طلبات الغیر، بناء على
أن تكون ھذه الزیادة ممكنة وال تتسبب بتأثیر سلبي على السالمة التقنیة والتشغیل  -أ

 اآلمن للمنشأة أو منظومة المنشآت، و
أن یكون الغیر قد تعھد بتوفیر التمویل الكافي لتحّمل كلفة الزیادة المطلوبة في  -ب

 نتاجیة.الطاقة اإل
للوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول أن یعفي المالك أو صاحب الحق من االلتزامات 
المفروضة علیھ في ما یتعلق باستخدام المنشأة او منظومة المنشآت إذا قدم المالك أو صاحب الحق 

كن االستجابة لھذا الطلب وثائق تثبت أنھ قد بذل جھودا معقولة لتلبیة طلب الغیر وأنھ من غیر المم
 ألسباب تتعلق بالسالمة والكلفة.

 
 تسویة النزاعات: استفادة الغیر  -٥۸المادة 

في حال لم تتوصل األطراف إلى اتفاق حول الشروط التجاریة والتشغیلیة الستخدام منشأة أو 
نة مستقلة تضم منظومة منشآت لغایات ممارسة األنشطة البترولیة، فیمكن تسویة القضیة من قبل لج

ثالثة خبراء تختارھم ھیئة إدارة قطاع البترول، وذلك وفق اإلجراءات المنصوص علیھا في اتفاقیة 
االستكشاف واإلنتاج المعنیة أو وثیقة الحقوق البترولیة صادرة بموجب قانون الموارد البترولیة في 



 المیاه البحریة.
 
 

 الفصل الخامس
 دائم لتشغیل المنشآتوقف األنشطة البترولیة والوقف ال

 
 أحكام عامة تتعلق بوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت: -٥۹المادة 

على صاحب الحق إعداد خطة لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت، تتضمن 
لى الوزیر للحصول على تقریرا حول دراسة تقویم األثر البیئي التي تم إجراؤھا. تُقدّم ھذه الخطة إ

 موافقتھ، ویتم تزوید ھیئة إدارة قطاع البترول بنسخة عن الخطة.
یجب تقدیم التقریر الناتج عن دراسة تقویم األثر البیئي في موعد ال یتعدى تاریخ تقدیم الخطة 

 إلیقاف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت.
قمیة من خطة وقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل بالتزامن مع تقدیم التقریر نسخة ر

المنشآت، بالصیغة التي تقررھا ھیئة إدارة قطاع البترول. یجب إبالغ الوزیر بأیة تغییرات في 
 المعلومات الخاصة بالوقائع بعد تقدیم ھذه الخطة.

ع قانون الموارد البترولیة یجب إعداد ھذه الخطة بالتشاور مع ھیئة إدارة قطاع البترول وبما یتفق م
في المیاه البحریة، كما یجب أن تضمن ھذه الخطة إتمام وقف األنشطة والوقف الدائم للتشغیل حیث 
تطبق، حسب مقتضى الحال، المعاییر واإلجراءات الرشیدة المتعارف علیھا بصفة عامة في قطاع 

 قف الدائم للتشغیل.البترول الدولي ومعاییر صاحب الحق في مجال وقف األنشطة والو
في حال لم یقم صاحب الحق بتقدیم خطة وقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت 

ضمن المھلة المحددة، للوزیر إخطار صاحب الحق بكتاب یطلب فیھ منھ تقدیم ھذه الخطة إلى 
تم خالل ھذه المدة تقدیم ) یوما تبدأ من یوم تبلغ كتاب الوزیر. في حال لم ی۹۰الوزیر خالل تسعین (

خطة لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت، للوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة 
قطاع البترول تكلیف استشاریین من ذوي الخبرة الدولیة إلعداد ھذه الخطة، على أن یسدد صاحب 

 الحق إلى الدولة كلفة عمل اإلستشاریین العداد الخطة.
ى صاحب الحق أن ینفّذ خطة وقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت المعدة من عل

قبل االستشاري، بما یتفق مع شروطھا كما لو أنھا التزام على صاحب الحق عمالً بقانون الموارد 
 والتفاقیة االستكشاف واإلنتاج. ۲٤/۸/۲۰۱۰تاریخ  ۱۳۲البترولیة في المیاه البحریة رقم 

 
 محتوى خطة وقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت: -٦۰المادة 

یجب أن تحتوي خطة وقف األنشطة البترولیة على جزء خاص بكیفیة التصرف بالمنشآت یتم 
بموجبھ تقویم الحلول البدیلة لمتابعة االنتاج أو وقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل 

 آخر یضم دراسة تقویم األثر البیئي.المنشآت، وجزء 
إن الجزء من الخطة المتعلق بالتصرف بالمنشآت ھو الجزء المتعلق بالتشغیل وإدارة الموارد في 

الخطة، والذي یجب أن یتضمن وصفا مفصال لكل منطقة من مناطق التطویر واإلنتاج، بشأن 
 األمور التالیة:
 ت،تاریخ منطقة التطویر واإلنتاج والمنشآ -أ

 تاریخ المكامن واإلنتاج، -ب
مخططات اإلنتاج في المرحلة النھائیة والمعیار االقتصادي الیقاف اإلنتاج  -ج



 واألنشطة البترولیة،
 بدائل لمتابعة اإلنتاج أو لألنشطة اإلنتاجیة، -د
 االستخدام اإلضافي للمنشآت، -ه
 البیانات المتعلقة بالمكمن المعني، -و
 یة تتعلق بالمنشأة بما فیھا الموقع والعمق والمواد المستخدمة... إلخ،معلومات تقن -ز
قائمة جرد بالمواد والمستحضرات الكیمیائیة الخطیرة الموجودة في المنشآت وخطة  -ح

 التخلص منھا واستخداماتھا البدیلة المحتملة،
 مل:تفاصیل حول المنشأة المعنیة لوقف التشغیل وبدائل التعامل معھا، وتش -ط

 اإلجراءات التي ستتخذ لتنفیذ الوقف الدائم لتشغیل المنشآت، .۱
 مخطط أنشطة وقف التشغیل ووصف المعدات الالزمة، .۲
 تأثیر الخطة على األنشطة التجاریة األخرى في المنطقة، .۳
 المعلومات المطلوبة وفقا لتعلیمات السالمة النافذة في أي وقت، .٤

 توصیة أصحاب الحقوق، -ي
 تقدیرات بشأن المدة المطلوبة إلكمال األنشطة عمالً بالخطة، -ك
موازنة لألنشطة عمالً بالخطة، تشمل تفاصیل حول كلفة الوقف الدائم لتشغیل  -ل

 المنشآت،
قائمة بالكلفة التفصیلیة من حساب الوقف الدائم للتشغیل من أجل تغطیة كلفة تنفیذ  -م

 الخطة،
 سات الجدوى الضروریة لدعم خطة التصرف.الدراسات الھندسیة ودرا -ن

للوزیر، بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول، إعفاء صاحب الحق من توفیر معلومات أو 
 طلب معلومات إضافیة في ما یختص بمحتوى خطة التصرف.

 
 دراسة تقویم األثر البیئي لوقف األنشطة والوقف الدائم للتشغیل: -٦۱المادة 

(أصول تقییم األثر البیئي) لتحضیر دراسة تقویم  ۸٦۳۳والمرسوم رقم  ٤٤مادة تطبق احكام ال
 األثر البیئي لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت.

یجب أن تغطي دراسة تقویم األثر البیئي جمیع المناطق المحتمل أن تتأثر بوقف األنشطة البترولیة 
یجب أن تراعي دراسة تقویم األثر البیئي لوقف األنشطة البترولیة  والوقف الدائم لتشغیل المنشآت.

 والوقف الدائم لتشغیل المنشآت دراسات تقویم األثر البیئي ذات الصلة التي أجریت في السابق.
في ما یختص بالتصرف بالمنشآت التي تفرض بشأنھا قوانین دول أخرى اعداد دراسة تقویم، یجوز 

 ویم األثر البیئي.إجراء دراسة مشتركة لتق
 

 وقف اإلنتاج قبل الموافقة على خطة الوقف الدائم للتشغیل: -٦۲المادة 
في حال اعتبر صاحب الحق أن اإلنتاج من منطقة ما من مناطق التطویر واإلنتاج سیتم وقفھ قبل 
بیر إعداد خطة وقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت، على صاحب الحق إعداد تدا

 الوقف الدائم للتشغیل لمنطقة التطویر واإلنتاج المعنیة وفق متطلبات ھذا الفصل.
یجب أن تكون ھذه التدابیر نافذة باعتبارھا تعدیال على خطة التطویر واإلنتاج لمنطقة اإلنتاج 

 المعنیة، من تاریخ موافقة مجلس الوزراء على ھذه التدابیر بناء على توصیة الوزیر.
 

 إنشاء حساب الوقف الدائم للتشغیل: -٦۳المادة 



 Escrowعلى المشغل، بالنیابة عن أصحاب الحقوق، إنشاء حساب ضمان منتج للفوائد (
Account في أحد المصارف اللبنانیة المقبولة لدى مصرف لبنان. یجب تخصیص ھذا ،(

األنشطة البترولیة  الحساب للوقف الدائم للتشغیل وأن یغطي مجموع تكالیف الخطة المعتمدة النتھاء
 والوقف الدائم لتشغیل المنشآت.

یجب فتح الحساب في مھلة ال تتجاوز التاریخ المحدد اللتزام أصحاب الحقوق بتزوید ھیئة إدارة 
 قطاع البترول بأول تقدیر للكلفة المستقبلیة للوقف الدائم لتشغیل المنشآت.

 
 حساب الوقف الدائم للتشغیل:طریقة االحتساب والمدفوعات المودعة في  -٦٤المادة 

ال یمكن البدء بإیداع المدفوعات القابلة لالسترداد في صندوق الوقف الدائم للتشغیل قبل إنتاج 
) من االحتیاطات المقدرة القابلة لإلستخراج المذكورة في خطة التطویر %٥۰خمسین بالمایة (

 واإلنتاج.
إیداع المدفوعات من قبل أصحاب الحقوق في في مھلة ال تتجاوز سنة من التاریخ المتوقع لبدء 

 صندوق الوقف الدائم للتشغیل، على أصحاب الحقوق:
تزوید الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول بمخطط للحلول البدیلة  -أ

المتعلقة بالوقف الدائم للتشغیل والبدیل المفضل لدى أصحاب الحقوق، في حال لم 
 األنشطة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت،یتم تقدیم أیة خطة لوقف 

تزوید الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول بالتكالیف المستقبلیة المقدرة  -ب
للوقف الدائم للتشغیل بالنسبة الى البدیل المفضل لدى أصحاب الحقوق في ما یخص 

 بالوقف الدائم للتشغیل والحلول البدیلة األخرى لھذا الوقف، و
تزوید الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول بجدول یبین المبالغ المدفوعة  -ج

 المتوقع إیداعھا في صندوق الوقف الدائم للتشغیل بالدوالر األمیركي، بناء على:
االحتیاطات األولیة القابلة لالستخراج ومخطط اإلنتاج المتوقع من منطقة  .۱

 التطویر واإلنتاج،
فات والرسوم المتوقعة الناتجة عن بناء أو تشغیل أیة منشأة مجموع التعر .۲

 بحسب وثیقة الحقوق البترولیة في غیاب اتفاقیة إستكشاف وإنتاج، و
مجموع التكالیف المقدرة للوقف الدائم للتشغیل بالنسبة للبدیل المفضل لدى  .۳

خرى أصحاب الحقوق في ما یختص بالوقف الدائم للتشغیل والحلول البدیلة األ
 لھذا الوقف.

یختار الوزیر، بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول، من بین الحلول البدیلة المقترحة المقدمة 
من قبل أصحاب الحقوق، حال اولیا للوقف الدائم للتشغیل لوضع األساس الحتساب التكالیف المقدرة 

 ف الدائم للتشغیل.المتعلقة بالوقف الدائم للتشغیل المنوي تغطیتھا من حساب الوق
یجب أیضا أن تشمل أیة خطة محدّثة لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم للتشغیل أحكاماً وافیة 
حول اإلجراءات المتعاقبة إلعادة تقویم ھذه التقدیرات، حین تكون مطلوبة بموجب قانون الموارد 

و رخصة البترول أو إذا اعتبر صاحب البترولیة في المیاه البحریة أو اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أ
 الحق أن ھذه األحكام ضروریة بسبب تغییرات كبیرة في البیانات الفعلیة.

یجب إیداع المدفوعات في حساب الوقف الدائم للتشغیل على أساس فصلي من قبل كل صاحب حق 
األنشطة  بما یتناسب مع نسبة مشاركتھ، المحسوبة على أساس الكلفة المقدرة لتنفیذ خطة وقف

البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت على النحو الذي أعید بموجبھ تقویمھا، واألقساط الفصلیة 
 المتبقیة المنوي إیداعھا.



في السنة التي لم یقُم فیھا صاحب الحق بتزوید ھیئة إدارة قطاع البترول بخطة محدثّة لوقف 
ت أو إعادة تقویم مجموع التكالیف المقدرة للوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآ

الدائم للتشغیل، على صاحب الحق تحدیث قیمة آخر مجموع للتكالیف المقدرة للوقف الدائم للتشغیل 
وذلك لكي یؤخذ بعین االعتبار ارتفاع التكالیف المقدرة المعتمدة للوقف الدائم للتشغیل خالل الفترة 

یھا تقدیر ھذه التكالیف والسنة الجاریة. تحقیقا لھذه الغایة وفي كل سنة، الممتدة بین السنة التي تم ف
یجب أن یستند مؤشر التزاید السنوي المطبق على األرقام الواردة في مؤشر أسعار المنتجین لحفر 

آبار النفط والغاز حسبما یحدده ویصدره مكتب إحصاءات العمل األمیركي. یجب تحدید المؤشر 
من خالل الفرق بین المؤشر السنوي المتعلق بالسنة التي » ر«ستخدامھ في السنة السنوي المنوي ا

في حال أوقف ». ر«یتم فیھا وضع آخر التقدیرات المعتمدة ونفس المؤشر السنوي المتعلق بالسنة 
مكتب إحصاءات العمل األمیركي، ألي سبب من األسباب، إصدار مؤشر أسعار المنتجین لحفر آبار 

ز حسبما یحدده ویصدره مكتب إحصاءات العمل األمیركي أو عند اختیار عملة بدیلة، النفط والغا
یوافق الوزیر بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول وبناًء على اقتراح صاحب الحق، إما على 

 مصدر بدیل مستقل معترف بھ عالمیا أو على مؤشر بدیل معترف بھ.
ل فتح حساب الوقف الدائم للتشغیل وحساباتھ والمدفوعات إلى یمكن تحدید المزید من التعلیمات حو

 الصندوق والسحوبات منھ في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج.
 

 تخصیص التكالیف التي یتم تكبدھا للوقف الدائم للتشغیل في المستقبل: -٦٥المادة 
األنشطة البترولیة یجب أن تكون التكالیف التي یتكبدھا صاحب الحق عند تنفیذ خطة معتمدة لوقف 

والوقف الدائم لتشغیل المنشآت قابلة لالسترداد إلى المدى المسموح بھ بموجب اتفاقیة االستكشاف 
واإلنتاج النافذة أو رخصة البترول باستثناء الحاالت التي یتم فیھا تمویل ھذه التكالیف عبر سحوبات 

 من حساب الوقف الدائم للتشغیل.
 لیف تكالیف رأسمالیة.ال یمكن اعتبار ھذه التكا

 
 تخصیص األموال المتبقیة والنقص في األموال: -٦٦المادة 

یجب التعامل مع أیة أموال متبقیة تمثل تكالیف مستردة في حساب الوقف الدائم للتشغیل بعد اكتمال 
 الخطة المعتمدة لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت على أنھا بترول ربح ویجب

 تقاسم الرصید الباقي بین الدولة وصاحب الحق وفقاً إلتفاقیة اإلستكشاف واإلنتاج.
على صاحب الحق تغطیة أي نقص مالي بالكامل في حال كان حساب الوقف الدائم للتشغیل عند 

تنفیذ أیة خطة لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت غیر كاف لتمویل األنشطة 
 علیھا في الخطة. والمنصوص

 
 المسؤولیة المرتبطة بالوقف الدائم للتشغیل: -٦۷المادة 

على صاحب الحق ومالك منشأة ما أن یضمنا تنفیذ القرار المتصل بوقف األنشطة البترولیة أو 
الوقف الدائم للتشغیل أو التصرف بالمنشأة. یتحمل صاحب الحق ومالك المنشأة المسؤولیة الكاملة 

أو ضرر مباشر ناشئ عن تنفیذ الخطة المعتمدة لوقف األنشطة البترولیة والوقف عن أي خسارة 
الدائم لتشغیل المنشآت. یسري االلتزام بتنفیذ الخطة المعتمدة لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم 

 لتشغیل المنشآت حتى لو حصلت الموافقة على الخطة أو الحقوق البترولیة التي من المنوي تنفیذھا
 بعد انتھاء اتفاقیة االستكشاف واالنتاج.

في حال سمحت الخطة المعتمدة بالتخلي عن المنشآت، على صاحب الحق ومالك المنشأة أن یتحمال 



 مسؤولیة أي ضرر یلحق عمدا أو عن غیر قصد من جراء التخلي عن المنشأة.
ذه األطراف مسؤولة في حال كان أكثر من طرف واحد مسؤوال بموجب فقرات ھذه المادة، تكون ھ

 بالتكافل والتضامن عن الضرر أو الخسارة أو االلتزامات المالیة.
لغایات تنفیذ الخطة المعتمدة لوقف األنشطة البترولیة والوقف الدائم لتشغیل المنشآت، یمكن االتفاق 

 بین صاحب الحق ومالك المنشأة من جھة والدولة من جھة أخرى، على أن تتولى الدولة الصیانة
المستقبلیة وتتحمل المسؤولیة وااللتزامات المطلوبة في ھذا الشأن. ویجب إخضاع تولي الدولة 

 للصیانة والمسؤولیة وااللتزامات المطلوبة لتعویض مالي متفق علیھ تتقاضاه الدولة.
 

 
 الفصل السادس

 حصص اإلنتاج والرسوم
 

 احتساب رسم المنطقة: -٦۸المادة 
ف األولیة المنصوص علیھا في كل اتفاقیة لالستكشاف واإلنتاج، یتوجب بعد انتھاء مرحلة االستكشا

 على أصحاب الحقوق رسم المنطقة على النحو التالي:
) دوالر أمیركي للكیلومتر المربع ۳٥۰عن السنة األولى، ثالثمایة وخمسون ( -أ

 الواحد.
لومتر المربع ) دوالر أمیركي للكی٤۰۰عن السنة الثانیة وما یلیھا، أربعمائة ( -ب

 الواحد.
 عند احتساب رسم المنطقة، یجب تقریب المساحة المشمولة إلى أقرب رقم للكیلومتر المربع الواحد.

 
 رسم المنطقة الساري على المناطق المقسمة: -٦۹المادة 

ة في حال تقسیم المنطقة المشمولة باتفاقیة لالستكشاف واإلنتاج باالستناد إلى قانون الموارد البترولی
في المیاه البحریة، یجب، وقبل انتھاء السنة الجاریة، دفع رسم المنطقة سلفاً عن المنطقة المحددة 

والمقسمة إلى أجزاء بما یتفق مع المعدل المطبق على المنطقة األصلیة في التاریخ الذي أصبح فیھ 
 التقسیم ساري المفعول.

لمنطقة ساري المفعول یتم احتساب رسم بعد أیة سنة الحقة تلي السنة التي أصبح فیھا تقسیم ا
من ھذا المرسوم، على ان تكون قیمة رسم المنطقة الساري كما لو  ۷۲المنطقة وفقاً ألحكام المادة 

 ان التقسیم لم یحدث.
 

 تسدید رسم المنطقة: -۷۰المادة 
ستكشاف یجب تسدید رسم المنطقة إلى الخزینة اللبنانیة سلفاً عن كل سنة بعد انقضاء مرحلة اال

 المحددة في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج الممنوحة.
 یُعتبر رسم المنطقة مستحق التسدید قبل نھایة السنة الجاریة.

 یتحمل المشغل بالنیابة عن صاحب الحق مسؤولیة احتساب رسم المنطقة وتسدیده على نحو صحیح.
 

 :أحكام عامة متعلقة باإلتاوة المفروضة على البترول -۷۱المادة 
على كل صاحب حق أن یدفع اإلتاوة أو یسلمھا عینا دون أي كلفة عند نقطة التسلیم المحددة في 



خطة التطویر واالنتاج على شكل نفط خام ومنتجات بترولیة أخرى بما یتناسب مع حصتھ من 
یة البترول المستخرج من جمیع المكامن المشمولة بإتفاقیة االستكشاف واإلنتاج ذات الصلة أو اتفاق

 ) المعتمدة.Unitisation Agreementالتجزئة (
لغایات حساب اإلتاوة یجب قیاس كمیة النفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى المستخرجة، على 

) وعند Outlet of First Separatorنحو منفصل عند منفذ جھاز الفصل األول (
 نتاج المعتمدة.نقطة التسلیم وفق ما ھو منصوص علیھا في خطة التطویر واإل

من قانون الموارد البترولیة في  ٤۳تراعى في تطبیق ھذه المادة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 
 المیاه البحریة.

 
 احتساب اإلتاوة: -۷۲المادة 

 تُحتسب اإلتاوة على أساس یومي.
ة مضروبة یجب دفع اإلتاوة المفروضة على النفط الخام أو تسلیمھا عینا على أساس نسبة اإلتاو

 بالكمیة اإلجمالیة المستخرجة في الیوم الذي یتم فیھ احتساب نسبة اإلتاوة.
تحتسب اإلتاوة على النفط الخام إستناداً الى نسب تصاعدیة مرتبطة بكمیة النفط المستخرجة، یحدد 

 جدول النسب التصاعدیة في اتفاقیة االستكشاف واالنتاج.
جات البترولیة األخرى من غیر النفط الخام نسبة مئویة ثابتة. یجب أن تكون نسبة اإلتاوة على المنت

 تُحدد ھذه النسبة في اتفاقیة االستكشاف واالنتاج.
یجب إخضاع البترول الذي ینبعث أو یتدفق أو تتم تھویتھ أو حرقھ ألحكام اإلتاوة. في حال تعذر 

ى الوزیر، بناء على توصیة قیاس كمیة البترول المنبعث أو المتدفق أو المھّوى أو المحروق، عل
 ھیئة إدارة قطاع البترول، تحدید الكمیة التي تعتبر جاریة أو متدفقة أو مھّواة أو محروقة.

 
 تسِلم اإلتاوة: -۷۳المادة 

یجب ان تستند إتاوة النفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى على قیمة البترول عند نقطة التسلیم 
نتاج. من دون أي كلفة. ال یمكن أن تكون نقطة التسلیم، لغایات المحددة في خطة التطویر واإل

 فرض اإلتاوة، أبعد من نطاق محطة التسلیم األخیرة.
بالنسبة الى اإلتاوة على النفط الخام والمنتجات البترولیة المستخرجة المنوي دفعھا ولیس تسلیمھا 

 عینا عن الفترة:
 أیار. ۱٥حتسابھا ودفعھا بحلول آذار، یجب ا ۳۱كانون الثاني إلى  ۱من  -أ

 آب. ۱٥حزیران، یجب احتسابھا ودفعھا بحلول  ۳۰نیسان إلى  ۱من  -ب
 تشرین الثاني. ۱٥أیلول، یجب احتسابھا ودفعھا بحلول  ۳۰تموز إلى  ۱من  -ج
شباط  ۱٥كانون األول، یجب احتسابھا ودفعھا بحلول  ۳۱تشرین األول إلى  ۱من  -د

 من السنة التالیة.
یجب دفع أو تسلیم اإلتاوة على النفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى المنوي دفعھا أو تسلیمھا 

عینا، على النحو المنصوص علیھ في قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة أو اتفاقیة 
 االستكشاف واإلنتاج.

مؤقتة الحتساب اإلتاوة على النفط  للوزیر، بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول، تحدید قیمة
 الخام والمنتجات البترولیة األخرى حین ال یتوفر لھا سعر في تاریخ الدفع.

یجب تسلیم اإلتاوة العینیة على النحو المنصوص علیھ في الخطة المعتمدة للتطویر واإلنتاج. في 
الخام المستخرج أو المنتجات  حال لم یتم تحدید قیمة نھائیة یجري على أساسھا احتساب اإلتاوة للنفط



البترولیة األخرى مع نھایة مھلة الدفع، ویجب عندھا إجراء الدفع بما یتفق مع التقدیر المؤقت الذي 
 یضعھ الوزیر مع تعدیالتھ، عن تكالیف النقل، في حال انطباقھا.

 
 الكلفة المرتبطة بتحصیل اإلتاوة التي یتم تقاضیھا عن البترول: -۷٤المادة 

لصاحب الحق طلب التعویض عن تكالیف النقل أو المعالجة اإلضافیة أو التخزین المتصلة یحق 
بخصوص اتاوة البترول المسلمة عینا بین نقطة التسلیم المنصوص علیھا في الخطة المعتمدة 

للتطویر واإلنتاج والنقطة التي یكون فیھا إتاوة بترول جاھزة لالستالم بعد نقطة التسلیم، على أن ال 
تتخطى ھذه التكالیف الخاضعة للشروط التجاریة تلك التي یتكبدھا صاحب الحق لقاء معالجة 

 البترول الخاص بھ.
في حال لم یتم االتفاق على تعرفات خاصة لمعالجة ونقل أو تخزین النفط الخام أو المنتجات 

ات الساریة على البترولیة األخرى العائدة لصاحب الحق، یقوم عندھا الوزیر بتحدید ھذه التعرف
 بترول اإلتاوة بعد أن یكون قد تلقى مقترحات بشأن ذلك من قبل صاحب الحق.

 
 التوثیق المرتبط بتسویة اإلتاوة: -۷٥المادة 

على صاحب الحق في التسویة المقترحة المتعلقة بالتزامات اإلتاوة أن یوثق كیفیة احتساب اإلتاوة 
 جات البترولیة األخرى.على ما ھو مستخرج من النفط الخام والمنت

یجب أن تكون طریقة االحتساب الواردة في التسویة المقترحة المتعلقة بالتزامات اإلتاوة على ما ھو 
مستخرج من النفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى على أساس شھري، وأن تحتوي على 

 البیانات التالیة كحد أدنى:
 من أنواع البترول المستخرج، السعر الذي تم الحصول علیھ لكل نوع -أ

 كمیة النفط الخام وكمیة المنتجات البترولیة األخرى، و -ب
 حسب مقتضى الحال، سعر صرف العملة. -ج

 یجب تحدید طریقة احتساب التكالیف والمصاریف القابلة للتخفیض، حسب مقتضى الحال.
ل نسخ من الفواتیر وعبر یجب توثیق جمیع الكمیات واإلیرادات والتكالیف والمصاریف من خال

 اإلشارة بصورة محددة إلى حسابات المشغل للمكمن والمنشآت أو المشاریع المعنیة.
 

 استرداد التكالیف: -۷٦المادة 
على صاحب الحق أن یتحمل ویسدد جمیع التكالیف التي یتم تكبدھا خالل تنفیذ األنشطة البترولیة 

حب الحق حصریا عن التكالیف القابلة لالسترداد التي یشارك فیھا صاحب الحق. یجب تعویض صا
التي یتم تكبدھا باستحقاقھ كمیات البترول المحددة كبترول كلفة على النحو المنصوص علیھ في 

 اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج.
یجب استالم بترول الكلفة بالحصص النسبیة المحسوبة على النفط الخام والمنتجات البترولیة 

رھا في نقطة االستخراج على النحو المحدد والمعتمد في خطة التطویر واإلنتاج، األخرى عند ظھو
 وبما یتناسب مع نسبة مشاركة أصحاب الحقوق في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج.

یجب احتساب البترول المتاح على أساس الكمیات المستخرجة من جمیع المكامن الواقعة في منطقة 
 ستكشاف واإلنتاج.واحدة من مناطق اتفاقیة اال

یجب احتساب بترول الكلفة المستحق لصاحب الحق في أي فصل على أساس قیمة البترول المتاح 
المستخرج خالل ھذا الفصل. یجب أن یكون بترول الكلفة عن كل فصل في ما یتعلق باألنشطة 

لمتاح المنوي البترولیة في منطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج محددا بنسبة مئویة من البترول ا



 إدراجھا في دعوة المشاركة في دورة التراخیص المتعلقة بالحقوق الحصریة لالستكشاف واإلنتاج.
إلى المدى الذي تزید فیھ التكالیف القابلة لالسترداد في أي فصل عن قیمة بترول الكلفة المتوفر في 

الفصل أو الفصول التالیة إلى ذلك الفصل، یجب ترحیل الزیادة غیر المستردة لغایات استردادھا إلى 
 أن یتم استردادھا بالكامل.

في حال لم یسترد صاحب الحق كامل التكالیف القابلة لالسترداد وانقضاء مدة اتفاقیة االستكشاف 
واالنتاج، تصبح التكالیف التي تكبدھا غیر قابلة لالسترداد، وال یمكن تعویضھ بأي طریقة من 

 الطرق.
 

 صص من بترول الربح:توزیع الح -۷۷المادة 
ان حصة كل صاحب حق حصریا في ما یختص بالبترول المتاح تتناسب مع حصتھ من بترول 

 الربح وذلك بحسب نسبة مشاركتھ في اتفاقیة االستكشاف واالنتاج.
یُقتطع بترول الربح من البترول المتاح بالحصص النسبیة المحسوبة على النفط الخام والمنتجات 

ى عند ظھورھا في نقطة االستخراج على النحو المحدد في خطة التطویر واإلنتاج البترولیة األخر
 المعتمدة.

» ر«یجب تقاسم بترول الربح بین الدولة وصاحب الحق وفق مقیاس یتغیّر بحسب تغیّر العامل 
)R-Factor(ر«)، ویرتبط العامل «R-Factor بالتدفقات النقدیة الواردة التراكمیة فصلیًا (

 الرأسمالیة التراكمیة فصلیًا. والنفقات
 ) في اتفاقیة االستكشاف واالنتاج.R-Factor» (ر«تُحدد طریقة احتساب العامل 

یجب احتساب ما یعود إلى صاحب الحق من بترول الكلفة وبترول الربح والتكالیف التشغیلیة عن 
دام تقدیرات مؤقتة كل فصل أو بقدر ما تكون الكمیات والمصاریف الفعلیة غیر معروفة، یجب استخ

بناء على برنامج العمل المعتمد والموازنات التشغیلیة والرأسمالیة. إلى أن یحین الوقت الذي یتم فیھ 
تحدید قیمة البترول المتاح العائد لفصل معین، یبنى االحتساب على قیمة ھذا البترول خالل الفصل 

تفق علیھا بین ھیئة إدارة قطاع البترول السابق، وفي غیاب ھذه القیمة، یبنى على أساس القیمة الم
وصاحب الحق. یجب إجراء التعدیالت خالل الفصل الالحق بناء على كمیات وأسعار وتكالیف 

 البترول الفعلیة السائدة خالل ھذا الفصل الذي یتم خاللھ إجراء ھذه التعدیالت.
 ول الكلفة وبترول الربح:على صاحب الحق، لغایات محاسبیة ولغایات إعداد التقاریر، تسجیل بتر

 في ما یختص بمنطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج ككل، و -أ
على نحو منفصل في ما یختص بكل منطقة تطویر وإنتاج إذا كانت منطقة اتفاقیة  -ب

 االستكشاف واإلنتاج تضم أكثر من منطقة واحدة للتطویر واإلنتاج، و
نتجات بترولیة أخرى، وذلك على أساس في جمیع األحوال على شكل نفط خام وم -ج

 نسبة من كمیات البترول المستخرجة.
 

 دفع بترول الربح: -۷۸المادة 
بالنسبة الى بترول الربح لما ھو مستخرج من النفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى المنوي دفعھ 

 ولیس تسلیمھ عیناً عن الفترة:
 أیار. ۱٥احتسابھا ودفعھا بحلول آذار، یجب  ۳۱كانون الثاني إلى  ۱من  -أ

 آب. ۱٥حزیران، یجب احتسابھا ودفعھا بحلول  ۳۰نیسان إلى  ۱من  -ب
 تشرین الثاني. ۱٥أیلول، یجب احتسابھا ودفعھا بحلول  ۳۰تموز إلى  ۱من  -ج
شباط  ۱٥كانون األول، یجب احتسابھا ودفعھا بحلول  ۳۱تشرین األول إلى  ۱من  -د



 .من السنة التالیة
 یجب تسلیم بترول الربح المعد للتسلیم عینا وفق ما تنص علیھ الخطة المعتمدة للتطویر واإلنتاج.

 

 )۳۱/۲۰۱۷تاریخ  ۱۱۷۷فقا للمرسوم رقم معدلة و( ملغاة -۷۹المادة 
 

 ۳۱/۷/۲۰۱۷تاریخ  ۱۱۷۷قبل الغائھا بموجب المرسوم رقم  ۷۹نص المادة 
 أحكام عامة تتعلق بتقدیر قیمة البترول:

یجب أن یكون السعر المعتمد في عملیة احتساب مدفوعات اإلتاوة واستالم بترول الكلفة معادال للسعر الرائج في السوق، عند 
نقطة التسلیم المنصوص علیھا في الخطة المعتمدة للتطویر واإلنتاج بالنسبة الى النوعیة والكمیة المتداولة في الوقت الذي تم فیھ 

 استخراج البترول.
ال یكون سعر السوق مستقرا أو یكون سعر السوق الرائج غیر متوفر بسبب محدودیة التداول، یجب أن تحتسب اإلتاوة  عندما

المنوي دفعھا على أساس األسعار التي تم الحصول علیھا والتقدیرات المماثلة األخرى الخاصة بالقیمة المعنیة في الوقت الذي 
 تم فیھ استخراج البترول من المكمن.

 
 )۳۱/۲۰۱۷تاریخ  ۱۱۷۷فقا للمرسوم رقم معدلة و( :تقدیر قیمة النفط الخام -۸۰المادة 

 :یجب أن تكون قیمة كل نوع على حدة من انواع النفط الخام
 في حالة بیع النفط الخام لجھات لیست من ضمن الشركات المرتبطة، -أ 

منفصل من النفط الخام مع متوسط السعر المرجح للبرمیل عند نقطة التسلیم لكل مستوى تصدیري 
بحسب تعریف ھذا المصطلح في الصیغة األخیرة من  (FOB) «التسلیم على المتن«وجود سعر 

 ، الذي بناء علیھ یباع النفط الخام من قبل صاحب الحق خالل ذلك الشھر، أو»إنكوتیرمز«قائمة 
التسلیم على «شروط في حال باع صاحب الحق النفط الخام للغیر بناء على شروط تختلف عن  -ب 

 »إنكوتیرمز«، بحسب تعریف ھذا المصطلح في الصیغة االخیرة من قائمة (FOB) »المتن
(INCOTERMS)  فعندئذ ولغایات اتفاقیة االستشكاف واإلنتاج، یجب تطبیق عائد صاف

 .(FOB) »التسلیم على المتن«محسوب من سعر 
عبر حسم من  .(FOB) «على المتنالتسلیم «یجب تحدید العائد الصافي المحسوب من سعر 

السعر المتفق علیھ بالتكالیف الفعلیة والمباشرة التي یتكبدھا صاحب الحق اثناء ادائھ االلتزامات 
التسلیم على «المطلوبة منھ بموجب عقد البیع باإلضافة الى االلتزامات المنصوص علیھا في عقد 

 .(FOB) »المتن
مرتبطة، یتم االتفاق على السعر بین الوزیر وصاحب الحق في حالة بیع النفط الخام لشركة  -ج 

أي طرف یملك حصة بالنیابة عن الدولة وصاحب  بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول أو
 :الحق على اساس إضافة العاملین التالیین معا

من الخاص بشحنات محددة المدة  (FOB) متوسط السعر الشھري المرجح للتسلیم على المتن 1-
یجب ان یكون  .(Platt's Oilgram) »بالتز اویلغرام«مزیج برنت حسبما یوردھا تقریر اسعار 

المتوسط المرجح مبنیاً على ایام كل شھر حین یكون السعر الختامي لھا مذكورا في تقریر اسعار 
م یجب إھمال االیام مثل عطالت نھایة االسبوع واالیا .(Platt's Oilgram) »بالتس أویلغرام«

التي یتوقف فیھا العمل وال تصدر اسعار خاصة بھا. في حال كان البترول المعني ذات نوعیة ال 
یشكل سعر مزیج البرنت مؤشر مناسب لتسعیرھا، للوزیر بناء على توصیة الھیئة تحدید مؤشر 

آخر مناسب الستخدامھ كمرجع لتسعیر نوعیة البترول المعني قبل بدء إنتاج ھذه النوعیة من 
 ترول، والب

یجب تحدید عالوة أو حسم على سعر النفط الخام الموضوع بناء على مزیج برنت أو أي مؤشر  2-
) المذكور آنفا، ۱آخر مناسب للبترول المعني، استنادا الى نوعیة البترول المحددة بما یتفق مع البند (



وط السائدة في ویجب ان یعكس ذلك الفروقات في نوعیة البترول وموقع وشروط التسلیم والشر
 .الصفقات بین االطراف التي ال ترتبط بعالقات متبادلة بما یتفق مع تقدیر السوق العادل

في الحالة التي ال تتمكن فیھا الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، وصاحب الحق 
 .من الفقرة (ج) من ھذه المادة ۲من االتفاق على سعر وفق احكام البند 

 :التالیة اجل تحدید العالوة أو الحسم المشار الیھما یجب اتخاذ االجراءاتفمن 
على الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، وصاحب الحق أن یتبادال تقدیم  -أ 

التقدیرات الصادرة عن كل منھما حول العالوة أو الحسم مع شرح العوامل الرئیسیة المأخوذة في 
 تقدیر العالوة أو الحسم،االعتبار عند 

في حال كانت العالوة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن  -ب 
الدولة وصاحب الحق في إطار عشرة سنتات امیركي للبرمیل الواحد من كل منھما، فیتم اختیار 

 للنفط الخام، المتوسط من اجل تحدید القیمة النھائیة
العالوة او الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، اذا كانت  -ج 

وصاحب  الحق یتفاوت باكثر من عشرة سنتات امیركیة للبرمیل الواحد، فیقوم كل منھما بإعادة 
  تقدیم عالوة او حسم بعد اعادة النظر فیھما الى اآلخر في یوم العمل الثالث الذي یلي التبادل األولي

 للمعلومات،
في حال كانت العالوة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن  -د 

الدولة، وصاحب الحق في التبادل الثاني للمعلومات في إطار عشرة سنتان امیركیة للبرمیل الواحد 
 ام،من كل منھما، فیتم اختیار المتوسط لغایات وضع القیمة النھائیة للنفط الخ

في حال كانت العالوة أو الحسم المقدم خالل التبادل الثاني للمعلومات بین الطرفین  -ه 
یتفاوت بأكثر من عشرة سنتات امیركیة للبرمیل الواحد، فتخضع ھذه المسألة 

ألحكام اآللیة المختارة لحل النزاعات أو تتم معالجتھا عبر اختیار خبیر محاید، 
 .الحقوق بالتوافق بین الدولة واصحاب

 ۳۱/۷/۲۰۱۷تاریخ  ۱۱۷۷قبل الغائھا بموجب المرسوم رقم  ۸۰نص المادة 
 تقدیر قیمة النفط الخام:

 تحدد قیمة النفط الخام في نھایة كل شھر بدءا من الشھر الذي یبدأ فیھ إنتاج البترول.
لفقرات المدرجة آنفا، فیجب في حال إتمام المبیعات بناء على شروط تختلف بشكل ملموس عن تلك المنصوص علیھا في ا

) إن وجد، بشأن قیمة المبیعات Netback Calculationعندئذ إجراء التعدیالت، بما فیھا احتساب العائد الصافي (
 التي تم الحصول علیھا نتیجة ھذه المبیعات.

نتاج، من المنتجات البترولیة إلى المدى الذي یتألف منھ البترول موضوع التقدیر وفق ما ھو محدد في اتفاقیة االستكشاف واال
األخرى من غیر النفط الخام، یجب تحدید قیمة المنتجات البترولیة األخرى في نھایة كل شھر بدءا من الشھر الذي یبدأ فیھ 

 إنتاج البترول من المكمن.
عتمدة للتطویر واإلنتاج من یجب أن یكون تقدیر قیمة البترول منسجما مع التسلیم عند نقطة التسلیم وفق ما تنص علیھ الخطة الم

دون أن یتحمل البائع دفع أیة تكالیف شحن أو تأمین أو تكالیف أخرى خارج ھذه النقطة، على أساس التسدید ضمن مھلة ثالثین 
) یوما اعتبارا من تاریخ بولیصة الشحن أو أیة وثیقة مشابھة لنقل ھذا البترول، وفق الشروط األخرى التي تُطبق بشكل ۳۰(

 ي التداول الدولي للنوعیة المعنیة من البترول ووسیلة النقل المستعملة.عام ف
 یجب أن تكون قیمة كل نوع على حدة من أنواع النفط الخام:

في حالة البیع لجھات لیست من ضمن الشركات المرتبطة، متوسط السعر المرجح للبرمیل عند نقطة  -أ
) FOB» (التسلیم على المتن«م مع وجود سعر التسلیم لكل مستوى تصدیري منفصل من النفط الخا

)، الذي بناء INCOTERMS 2000» (۲۰۰۰إنكوتیرمز «بحسب تعریف ھذا المصطلح في قائمة 
 علیھ یباع النفط الخام من قبل صاحب الحق خالل ذلك الشھر، أو

» لى المتنالتسلیم ع«في حال باع صاحب الحق النفط الخام للغیر بناء على شروط تختلف عن شروط  -ب
)FOB (۲۰۰۰إنكوتیرمز «) ، بحسب تعریف ھذا المصطلح في قائمة «INCOTERMS 2000 (

التسلیم على «فعندئذ ولغایات اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، یجب تطبیق عائد صاٍف محسوب من سعر 
سم ) عبر حFOB» (التسلیم على المتن«). یجب تحدید العائد الصافي المحسوب من سعر FOB»(المتن



من السعر المتفق علیھ بالتكالیف الفعلیة والمباشرة التي یتكبدھا صاحب الحق أثناء أدائھ االلتزامات 
» التسلیم على المتن«المطلوبة منھ بموجب عقد البیع باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص علیھا في عقد 

)FOB.( 
السعر بین الوزیر وصاحب الحق بناء على  في حالة بیع النفط الخام لشركة مرتبطة، یتم االتفاق على -ج

توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول أو أي طرف یملك حصة بالنیابة عن الدولة وصاحب الحق على أساس 
 إضافة العاملین التالیین معا:

) الخاص بشحنات محددة المدة من FOBمتوسط السعر الشھري المرجح للتسلیم على المتن ( .۱
). یجب Platt's Oilgram» (بالتز أویلغرام«ھا تقریر أسعار مزیج برنت حسبما یورد

أن یكون المتوسط المرجح مبنیا على أیام كل شھر حین یكون السعر الختامي لھا مذكورا في 
). یجب إھمال األیام مثل عطالت Platt's Oilgram» (بالتس أویلغرام«تقریر أسعار 

وال تصدر أسعار خاصة بھا. في حال كان البترول نھایة األسبوع واألیام التي یتوقف فیھا العمل 
المعني ذات نوعیة ال یشكل سعر مزیج البرنت مؤشر مناسب لتسعیرھا، للوزیر بناء على توصیة 

الھیئة تحدید مؤشر آخر مناسب الستخدامھ كمرجع لتسعیر نوعیة البترول المعني قبل بدء إنتاج 
 ھذه النوعیة من البترول، و

وة أو حسم على سعر النفط الخام الموضوع بناء على مزیج برنت أو أي مؤشر یجب تحدید عال .۲
) المذكور ۱آخر مناسب للبترول المعني، استنادا إلى نوعیة البترول المحددة بما یتفق مع البند (

آنفا، ویجب أن یعكس ذلك الفروقات في نوعیة البترول وموقع وشروط التسلیم والشروط السائدة 
 ن األطراف التي ال ترتبط بعالقات متبادلة بما یتفق مع تقدیرالسوق العادل.في الصفقات بی

في الحالة التي ال تتمكن فیھا الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، وصاحب الحق من االتفاق على سعر وفق 
 أحكام الفقرة (ج) من ھذه المادة،

 لیھما یجب اتخاذ اإلجراءات التالیة:فمن أجل تحدید العالوة أو الحسم المشار إ 
على الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، وصاحب الحق أن یتبادال تقدیم التقدیرات  -أ

الصادرة عن كل منھما حول العالوة أو الحسم مع شرح العوامل الرئیسیة المأخوذة في االعتبار عند تقدیر 
 العالوة أو الحسم،

كانت العالوة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، في حال  -ب
وصاحب الحق في إطار عشرة سنتات أمیركیة للبرمیل الواحد من كل منھما، فیتم اختیار المتوسط من 

 أجل تحدید القیمة النھائیة للنفط الخام،
أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، وصاحب  إذا كانت العالوة أو الحسم المقدم من الدولة -ج

الحق یتفاوت بأكثر من عشرة سنتات أمیركیة للبرمیل الواحد، فیقوم كل منھما بإعادة تقدیم عالوة أو حسم 
 بعد إعادة النظر فیھما إلى اآلخر في یوم العمل الثالث الذي یلي التبادل األولي للمعلومات،

ة أو الحسم المقدم من الدولة أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة، في حال كانت العالو -د
وصاحب الحق في التبادل الثاني للمعلومات في إطار عشرة سنتات أمیركیة للبرمیل الواحد من كل منھما، 

 فیتم اختیار المتوسط لغایات وضع القیمة النھائیة للنفط الخام،
م المقدم خالل التبادل الثاني للمعلومات بین الطرفین یتفاوت بأكثر من عشرة سنتات في حال كانت العالوة أو الحس -ه

أمیركیة للبرمیل الواحد، فتخضع ھذه المسألة ألحكام اآللیة المختارة لحل النزاعات أو تتم معالجتھا عبر اختیار خبیر محاید، 
 بالتوافق بین الدولة وأصحاب الحقوق.

 
تاریخ  ۱۱۷۷فقا للمرسوم رقم معدلة و( :تقدیر قیمة البترول غیر النفط الخام -۸۱المادة 

۳۱/۲۰۱۷( 
من المكامن التي تشمل  یجب ان تكون القیمة المحسوبة للبترول من غیر النفط الخام المستخرج

 :منطقة االتفاقیة االستكشاف واإلنتاج وفقا لما یلي
من ضمن الشركات المرتبطة، یكون  في حالة بیع البترول من غیر النفط الخام لجھات لیست -أ 

 (mmbtu) »ملیون وحدة حراریة بریطانیة«متوسط السعر الذي تم الحصول علیھ لكل 
بالمواصفات التجاریة للنوعیة المعنیة من البترول المسلّم من قبل صاحب الحق عند نقطة التسلیم 

 یھا باالستناد الى اتفاقیاتالمصادق علیھا والمنصوص علیھا في خطة التطویر واالنتاج الموافق عل
 .البیع المعمول بھا

ملیون وحدة «في حالة بیع البترول من غیر النفط الخام یكون السعر الوسطي المرجح لكل  -ب 



لجمیع المواصفات التجاریة األخرى لھذا البترول المسلّم خالل  (mmbtu) »حراریة بریطانیة
یة للجمھوریة اللبنانیة أو المتوسط المرجع لألسعار ذات الشھر من المكامن الخاضعة للوالیة القضائ

المدرجة أو المتاحة للجمھور من تلك التي تخص األنواع البدیلة من الوقود لھذه النوعیة من البترول 
المشار الیھا لكبار المستھلكین الصناعیین، بما في ذلك محطات تولید الكھرباء في السوق التي یتم 

الى المستھلكین النھائیین، أو السعر المتفق علیھ بین الوزیر، بناء على  فیھا ایصال ھذه الكھرباء
توصیة ھیئة ادارة قطاع البترول، أو الطرف الذي یملك حصة بالنیابة عن الدولة من جھة، وبین 

 .صاحب الحق، من جھة اخرى
ن یكون في حال أبرمت الدولة اتفاقیة شراء ألیة كمیة من البترول مع صاحب الحق، یجب ا -ج 

الشراء بسعر ال یتجاوز سعر البترول المباع لشركة مرتبطة من منطقة التطویر واإلنتاج كما ھو 
 .محدد في ھذه المادة

 ۳۱/۷/۲۰۱۷تاریخ  ۱۱۷۷قبل الغائھا بموجب المرسوم رقم  ۸۱نص المادة 
 تقدیر قیمة البترول غیر النفط الخام:

رج من المكامن التي تشمل منطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج التي ھي من غیر یجب أن تكون القیمة المحسوبة للبترول المستخ
 النفط الخام:

في حالة البیع لجھات لیست من ضمن الشركات المرتبطة، یجب أن یكون متوسط السعر المرجح لكل  -أ
ل عند ) بالمواصفات التجاریة للنوعیة المعنیة من البتروmmbtu» (ملیون وحدة حراریة بریطانیة«

النقطة المحددة للتسلیم التي تم فیھا تسلیم ھذا البترول من قبل صاحب الحق خالل ذلك الشھر، ھو السعر 
) لجمیع المواصفات التجاریة األخرى mmbtu» (ملیون وحدة حراریة بریطانیة«الوسطي المرجح لكل 

ائیة للجمھوریة اللبنانیة لھذا البترول المسلّم خالل نفس الشھر من المكامن الخاضعة للوالیة القض
والمتوسط المرجح لألسعار المدرجة أو المتاحة للجمھور من تلك التي تخص األنواع البدیلة من الوقود 
لھذه النوعیة من البترول المشار إلیھا لكبار المستھلكین الصناعیین، بما في ذلك محطات تولید الكھرباء 

 إلى المستھلكین النھائیین. في السوق التي یتم فیھا إیصال ھذه الكھرباء
في حالة البیع لشركة مرتبطة، فبالسعر المحدد حسب أحكام الفقرة (أ) المذكورة آنفا المتعلقة بالبیع لجھات  -ب

لیست من ضمن الشركات المرتبطة أو السعر المتفق علیھ بین الوزیر، بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع 
 بالنیابة عن الدولة من جھة، وبین صاحب الحق، من جھة أخرى.البترول، أو الطرف الذي یملك حصة 

في حال أبرمت الدولة اتفاقیة بیع أو اتفاقیة شراء ألیة كمیة من البترول مع صاحب الحق، یجب أن   -ج
یكون البیع أو الشراء بسعر ال یتجاوز سعر البترول المباع لشركة مرتبطة من منطقة التطویر واإلنتاج كما ھو 

 حدد في ھذه المادة.م
 

 بیع اإلتاوة وبترول الربح: -۸۲المادة 
لصاحب الحق، ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك، بیع الجزء من كمیات اإلتاوة الذي لم تستلمھ 

الدولة عینا بما یتناسب مع حصة صاحب الحق. و تراعى في تطبیق ھذه المادة أحكام الفقرة الرابعة 
 لموارد البترولیة في المیاه البحریة.من قانون ا ٤۳من المادة 

على صاحب الحق، ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك، بیع على أساس مشترك ومكرس بیع اإلتاوة 
المستلمة عینا من قبل الدولة والحصة المستحقة للدولة من بترول الربح، معاً وبموجب نفس 

 ح.الشروط واألحكام الساریة على بیع حصتھ من البترول المتا
على المشغل احتساب المصاریف المشتركة القابلة للتخفیض التي یتم تكبدھا عند تنفیذ المبیعات 

المشتركة. ویجب تقسیم المصاریف التي یتم تكبدھا لغایات تنفیذ المبیعات المشتركة والتعویض عنھا 
 من قبل صاحب الحق أو من قبل الدولة، حسب مقتضى الحال.

) أشھر موّجھ إلى ٦ئة إدارة قطاع البترول، وعبر إشعار مدتھ ستة (للوزیر، بناء على رأي ھی
المشغل أو صاحب الحق، أن یطلب من المشغل أو صاحب الحق، ان یبیع بالنیابة عن الدولة خالل 

السنة (السنوات) الالحقة، كل أو جزء من كمیة اإلتاوة المستلمة عینا، وحسب مقتضى الحال، 
اللتزام بھ في السابق والمستحق للدولة بموجب اتفاقیة االستكشاف بترول الربح الذي لم یتم ا



واإلنتاج خالل السنة (السنوات) الالحقة المذكورة. ویجب تحدید كمیة ھذه اإلتاوة المستلمة عینا 
وبترول الربح، الذي ترغب الدولة في بیعھ، في اإلشعار المشار إلیھ. یجب على صاحب الحق أو 

ة من البترول في السوق بأفضل األسعار التي یمكن الحصول علیھا بصورة المشغل بیع ھذه الكمی
معقولة وتحویل العائدات الناتجة عن البیع مباشرة وعلى الفور إلى الدولة. ال یمكن لصاحب الحق 

 أو المشغل تحمیل الدولة أیة رسوم یتم تكبدھا من بیع بترول الدولة.
یقرر الوزیر خالف ذلك بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع  یجب إتمام عملیة بیع ھذا البترول، ما لم

البترول، على أساس مشترك ومكرس من قبل صاحب الحق، وعلى صاحب الحق االحتفاظ بتلك 
الحصص ضمن إجمالي غیر مقّسم یعادل مجموع الحصص المستحقة لكل صاحب حق خالل تلك 

یعات على كمیات البترول الخاضعة أصال الفترة. ال یمكن أن تؤثر قرارات الوزیر المتصلة بالمب
 للتعاقد.

یجب تقسیم العائدات الناتجة عن بیع البترول في أي فترة محددة بین الدولة وصاحب الحق على 
نحو یتناسب مع الحصة المستحقة لكل منھما من اإلجمالي غیر المقسم المكون من البترول المباع 

 تاج.وفق ما تنص علیھ اتفاقیة االستكشاف واإلن
 

 التكالیف المرتبطة بالتدریب وبرامج الدعم: -۸۳المادة 
على صاحب الحق أن یدفع للدولة، حین تنص على ذلك اتفاقیة االستكشاف واالنتاج، مساھمتھ في 

التكالیف المنوي إنفاقھا على التدریب وبرامج الدعم المتعلقة بتدریب العاملین في القطاع العام 
 وكذلك الدعم المؤسساتي.

یمكن أن تحدد بالتفصیل في اتفاقیة جانبیة أیة التزامات على صاحب الحق في ما یتعلق ببرامج 
التدریب أو الدعم المؤسساتي، بالتفصیل في اتفاقیة منفصلة. یجب ان تشكل ھذه االتفاقیة شرطا 

 لمنح الحق البترولي وجزءا ال یتجزأ من أحكامھ.
فق أو المنصوص عنھا، فعندئذ یجب احتساب الكلفة التي في حال تجاوزت المبالغ لسنة ما تلك المت

یتم تكبدھا أو المبلغ الذي تتم المساھمة بھ من موجبات التدریب العائدة للسنة التالیة. عندما یتوجب 
تسدید المدفوعات نقدا، یجب تسدید الدفعة األولى في الذكرى السنویة األولى على تاریخ نفاذ 

لبرنامج الملتَزم بھ، كم یجب تسدید الدفعات التالیة في نفس الذكرى األساس القانوني المعني با
 السنویة خالل السنوات الالحقة.

على أصحاب الحقوق أن یذكروا مقترحات ألنشطة مطلوبة تنفیذاً للموجبات المنصوص علیھا في 
 تخزین.ھذه المادة كجزء من خطة التطویر واإلنتاج وخطة بناء ووضع وتشغیل منشأة للنقل أو ال

یجب أن تكون المبالغ التي أنفقھا صاحب الحق تنفیذاً لاللتزامات التي تنص علیھا ھذه المادة تكالیف 
قابلة لالسترداد لغایات تطبیق اإلجراءات المحاسبیة والمالیة العائدة التفاقیة االستكشاف واإلنتاج 

 المعنیة أو رخصة البترول ذات الصلة.
یا إلى ھیئة إدارة قطاع البترول برامجھ المتصلة بالتوظیف على كل صاحب حق أن یقدم سنو

 والتدریب، من أجل أن تتابع الھیئة تأدیة التزامات التوظیف والتدریب المشمولة بھذه المادة.
 

 التدقیق: -۸٤المادة 
لھیئة إدارة قطاع البترول تدقیق أعمال المشغل وصاحب الحق في اي وقت من أجل التحقق من 

لمقدمة حول القیاس وإجراء الحسابات والتقدیر لتسویة رسوم المنطقة واإلتاوة واسترداد المعلومات ا
التكالیف وحصص األرباح أو في ما یرتبط بأي معلومات أخرى مطلوب تقدیمھا إلى الوزیر أو إلى 

 ھیئة إدارة قطاع البترول.



 
 الفصل السابع
 الحفر واآلبار

 
 تصنیف اآلبار: -۸٥المادة 

ر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول تصنیف اآلبار. یتم التصنیف ألول مرة یحدد الوزی
عند تسجیل بئر أو حفرة بئر، وحسبما ھو مطلوب في ما یختص بالطلب الالحق إلعادة التصنیف. 

في حال وجود حاجة إلعادة التصنیف، على صاحب الحق قبل وقت مناسب من تغییر االستخدام 
 الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول، التي ستقرر التصنیف الجدید. تقدیم طلب إلى

یحدد الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول تصنیفات المسوحات، بما فیھا مسوحات 
 المسار والمسوحات تحت السطح.

 
 تسجیل اآلبار ومجاري اآلبار: -۸٦المادة 

تسجیل وتسمیة للبئر ومجرى البئر من قبل ھیئة إدارة قطاع  على صاحب الحق الحصول على رقم
البترول في ما یختص بكل بئر أو مجرى بئر منفصل قبل البدء بأنشطة الحفر. یجب تسمیة كل 

مجرى بئر جدید في حالة التتبع الجانبي لبئر مستھدفة جدیدة. یُقدّم طلب التسجیل بالصیغة المحددة 
رول في مھلة ال تقل عن أسبوعین قبل تاریخ البدء المتوقع ألنشطة من قبل ھیئة إدارة قطاع البت

 الحفر.
على صاحب الحق قبل بدء أنشطة الحفر الحصول على رقم تسجیل لُحفر اآلبار القلیلة العمق 

) مترا. ویسري ذلك على أي عملیة حفر ۲٥المنوي حفرھا إلى عمق یتجاوز خمسة وعشرین (
 یتم تنفیذھا بموجب أي نوع من الحقوق البترولیة.لُحفَر اآلبار القلیلة العمق 

 
 المتطلبات العامة للحفر واآلبار: -۸۷المادة 

 یجب تنفیذ الحفر وأنشطة اآلبار بطریقة آمنة ومناسبة في جمیع األوقات. ویستلزم ذلك ما یلي:
اتخاذ التدابیر الكفیلة بضمان الطابع المنتظم وتجنب االنقطاع في األنشطة  -أ

 ولیة،البتر
یجب أن تراعي إجراءات التشغیل والصیانة مواصفات المنشآت والمعدات ذات  -ب

 الصلة مثل حدود التشغیل والصیانة الموضوعة مسبقا،
اتخاذ التدابیر التشغیلیة لتجنب الحرائق واالنفجارات والتلوث أو أي صنف آخر من  -ج

 األضرار،
یصبح مالئما لبیئة ما تحت السطح، تصمیم غالف البئر وتطویره وتركیبھ بحیث  -د

 ویتیح الرقابة في جمیع األوقات،
(ه) تركیب معدات السالمة الخاصة بالحفر وفقاً لمتطلبات األنشطة المخطط لھا  -ه

 ولقانون قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة،
لمعدات (و) فحص قاع البحر قبل بدء الحفر أو قبل تركیب أو وضع المنشآت وا -و

المطلوبة لحفر أیة بئر وذلك لضمان عدم تسبب البیئة الخارجیة بأضرار للمنشآت 
 الموجودة، و

(ز) قبل البدء بالحفر أو باألنشطة المرتبطة باآلبار، إعداد خطة لمواجھة الطوارئ  -ز
وتقدیمھا للمراجعة من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول، بحیث تكون مصممة لتحقیق 



السریعة والفعالة لحاالت الطوارئ في حال حدوث انفجارات أو حرائق االستجابة 
أو تدفقات أو ضیاع أو تسرب نفایات أو فقدان للبترول أو ضرر یلحق بالطبقات 

 المحتویة للبترول.
 

 إدارة المخاطر المرتبطة بالحفر واآلبار: -۸۸المادة 
ل بما یلي:  على صاحب الحق أن یضمن قیام المشغِّ

 ع خططا وإجراءات للحفر وتشغیل اآلبار،أن یض -أ
أن یحدد، عبر تحلیالت المخاطر، األوضاع التي قد یتم فیھا فقدان السیطرة على  -ب

 البئر أو أیة أوضاع أخرى خطیرة یمكن أن تحدث،
أن یضع الحدود التشغیلیة المطبقة على الحفر وأنشطة اآلبار التي یتم تنفیذھا داخل  -ج

 نفس المنشأة،
 أن یحدد موضع البئر باالستناد إلى األسالیب المعتمدة لتحدید المواضع، و -د
 أن یضع خططا إلصالح اآلبار في حال فقدان السیطرة علیھا. -ه

على المشغل إبالغ الوزیر وھیئة إدارة قطاع البترول فورا، في حال حدوث أي انبعاث أو تدفق أو 
تسرب نفایات أو فقدان للبترول أو ضرر یلحق  تسرب للبترول أو ضغط أو انفجار أو حریق أو

بالطبقات المحتویة على البترول. على المشغل أن یطبق في الحال خطة مواجھة الحاالت الطارئة، 
 وأن یقدم تقریرا كامال حول ذلك إلى الوزیر وھیئة إدارة قطاع البترول.

 

لقة بالحفر واألنشطة المرتبطة متطلبات الحفاظ على الصحة والسالمة و البیئة المتع -۸۹المادة 
 باآلبار:

على المشغل، في ما یتعلق بالحفر وأنشطة اآلبار، أن یضمن بأال یؤدي أي خلل إلى تھدید  -
الحیاة أو وقوع إصابات للعمال المشاركین أو إلحاق أضرار كبیرة بالمنشآت أو المواد أو 

التشغیلیة واإلخفاقات المرتبطة ممتلكات الغیر أو البیئة. ویسري ذلك على كل من األخطاء 
بالمنشآت المستخدمة مباشرة في أنشطة الحفر، باإلضافة إلى المعدات ذات وظائف 

 مساعدة.
على المشغل ضمان وضع اثنین على األقل من الحواجز المنفصلة والتي تم اختبارھا على  -

ألنشطة نحو كاف من اجل تجنب أي حادث تدفق غیر متوقع من البئر خالل الحفر وا
المرتبطة باآلبار. في حال سقوط أي من الحواجز، ال یعود باإلمكان مواصلة األنشطة 

 المتربطة بالبئر قبل إصالحھ.
على المشغل أن یضع ویحدث باستمرار خطة حواجز لكل نشاط متوقع القیام بھ في  -

والتحكم بھا، المنشأة. وعلیھ تحدید المتطلبات التشغیلیة المتعلقة بقدرات الحفر للمعدات 
باإلضافة إلى القدرات الخاصة بالعمل والجھوزیة من أجل االلتزام بخطة الحواجز. یجب 

 أن تخضع جمیع األنظمة والمكونات لھذه المتطلبات.
على المشغل أن یضمن تھیئة مناطق العمل الخاصة بالحفر واألنشطة المرتبطة باآلبار من  -

والعملیات. وعلیھ إیالء اھتمام خاص بتخزین وتجمیع أجل تأمین السالمة الكافیة للعاملین 
وتفكیك وتعلیق أنابیب الحفر وحلقات الحفر والغالفات، باإلضافة إلى نقل ھذه المعدات بین 

 موقع التخزین ووحدة الحفر.
على المشغل في حال وجود إحتمال مؤكد حول وجود غاز قلیل العمق أن یتخذ التدابیر  -

 ذا الوضع لضمان سالمة تنفیذ األنشطة.الضروریة المتعلقة بھ



على المشغل، أن یضمن استخدام سوائل الحفر المركبة من النفط والقائمة على النفط بما  -
 یتوافق مع معاییر السالمة والتشغیل فقط عندما یكون ذلك مطلوبا.

البئر.  على المشغل أن یضمن التحقق من كمیات السوائل قبل وأثناء وبعد إزالة المعدات من -
وعلیھ وضع إجراءات للتخلص من التدفقات غیر المقصودة للسوائل من البئر، باإلضافة 

 إلى المحافظة على التحكم بالضغط في حال فقدان السوائل.
على المشغل أن یضمن إجراء االختبار للتكوین، بما في ذلك الحفر والتكسیر الھیدرولیكي  -

زیائیة أو كیمیائیة للبئر، بما یتوافق مع المتطلبات والمعالجة الحامضیة أو أیة معالجة فی
 الواردة في ھذه التعلیمات ومع أفضل الممارسات السائدة في قطاع البترول.

على المشغل أن یضمن إجراء االختبار والفحص تحت الضغط لمعدات مراقبة البئر بصفة  -
 دوریة من أجل التحقق من وظائفھا التحصینیة.

اج البترول المستخرج من مناطق أو مكامن متعددة واقعة ضمن خط یجب أن یكون إنت -
إنتاجي واحد، خاضعا لموافقة ھیئة إدارة قطاع البترول، وذلك في حال لم یُذكر ذلك على 

 وجھ التحدید في خطة التطویر واإلنتاج المعتمدة.
 

 خطة الحفر واآلبار: -۹۰المادة 
المعلومات الشاملة والعامة المتعلقة بالحفر واآلبار یجب أن تحتوي خطة الحفر واآلبار على جمیع 

 والمرتبطة باتفاقیة االستكشاف واإلنتاج.
تُقدّم خطة الحفر واآلبار الخاصة باألنشطة المنوي تنفیذھا خالل مرحلة االستكشاف إلى الوزیر مع 

لتنفیذ  نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول كجزء من الطلب المتعلق بالحق البترولي الحصري
 األنشطة البترولیة استنادا التفاقیة االستكشاف واإلنتاج.

یقرر الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول األسالیب والصیغ التي یجب ان توضع 
 خطة الحفر واآلبار بموجبھا.

 یجب إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول بأیة تعدیالت جوھریة تتصل بخطة الحفر واآلبار.
 

 محتوى برنامج الحفر: -۹۱المادة 
على صاحب الحق إعداد برنامج حفر لكل بئر مزمع حفرھا، باالستناد الى خطة الحفر واآلبار، 

 ویجب أن یحتوي البرنامج على المعلومات التالیة، كلما كان ذلك مناسبا:
 تحدید اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج التي بموجبھا یتم تنفیذ نشاط الحفر، -أ

اسم ومعلومات االتصال الخاصة بصاحب الحق والطرف الذي ینفذ أنشطة الحفر،  -ب
بما في ذلك مخطط تنظیمي یوضح المناصب ومعلومات االتصال ذات العالقة مثل 

 أرقام الھاتف وعناوین البرید اإللكتروني،
مبینة معلومات دقیقة حول منطقة تنفیذ نشاط الحفر، محددة باإلحداثیات الجغرافیة و -ج

 على شكل خریطة تشمل موقع المنشآت والمعدات وعمق المیاه،
 وصف موجز لتاریخ األنشطة المنفذة بموجب اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، -د
الطبیعة الجیولوجیة للمنطقة، بما یشمل جمیع المعلومات المرتبطة بالمسائل  -ه

عات ولمواقع اآلبار، الجیولوجیة والجوانب التقنیة للمكامن، مثل: مخطط للتوق
األعمدة الصخریة مع األعماق، التكوینات مع نصوص توضیحیة، الضغط 

 والحرارة.
التوقعات التي تشمل خریطة (بالوقت والعمق)، وصفا جیولوجیا، السرعة، خطوطا  -و



 زلزالیا، -زلزالیة متقاطعة عبر البئر، على األقل مقطعا واحدا جیولوجیا 
لمقدرة غیر المكتشفة من البترول في كل طبقة أو مكمن، وصف الكمیات األولیة ا -ز

للتقدیرات الكمیة غیر المؤكدة والتقدیرات الكمیة القابلة لالستخراج وطریقة التقدیر. 
ویجب إعداد تقریر حول التقدیرات الكمیة وھامش الشك وفقاً لنظام التصنیف 

 المعتمد من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول،
 صحاب الحقوق حول تصنیف البئر،مقترح أ -ح
 جدول زمني ألنشطة الحفر، یشمل تاریخ بدء أنشطة الحفر واختتامھا، -ط
 أسالیب الحفر المنوي استخدامھا، بما في ذلك المواصفات التقنیة لجمیع األجھزة، -ي
التسلسل المخطط لھ لغایات الحفر والعملیات المرتبطة بذلك في ُحفر اآلبار، التي  -ك

دد جوانب من بینھا حجم الحفرة، الطین المستخدم، عملیات تسجیل المكونات تح
الجیولوجیة واختبار ُحفر اآلبار، تصمیم غالفات البئر، عملیات التدعیم، 

 االختبارات اإلنتاجیة المحتملة وإجراءات االنتھاء من البئر،
التي تشمل االسم المنشآت واألجھزة األخرى المعدة لالستخدام خالل أنشطة الحفر  -ل

وإشارات االتصال والرقم التسجیلي المعتمد من المنظمة البحریة الدولیة وبلد 
 المنشأ،

 االتصاالت المخطط لھا، إن وجدت، في المیاه الداخلیة اللبنانیة، -م
تقویم للحوادث والوقائع المفاجئة المحتملة المتعلقة بالحفر واألنشطة البترولیة  -ن

وفقًا لقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، بما فیھ توثیق أیة المتصلة بالحفر 
مخاطر على البیئة وتوثیق األسالیب والحلول وبالجھود الخاصة باالحتماالت 

 للتخفیف من عواقبھا،
تقویم لألثر المحتمل وقوعھ على البیئة داخل المنطقة المتأثرة أو التي یمكن أن  -س

ة البترولیة، وعلى األنشطة األخرى المنفذة في المنطقة، بما تتأثر مباشرة باألنشط
 في ذلك تدابیر التخفیف من ھذا األثر،

 جمع وتصنیف أیة بیانات ضروریة لتنفیذ ھذه التقویمات، -ع
 تحلیل لألوضاع الطارئة بناء على نتائج التقویمات المنفذة، -ف

رولیة في المیاه البحریة، تغطي خطة لمواجھة الطوارئ عمالً بقانون الموارد البت-ص
 الحوادث والوقائع المفاجئة المتعلقة بالحفر واألنشطة البترولیة المرتبطة بالحفر،

أیة معلومات مطلوبة بموجب األنظمة الخاصة المتعلقة بالصحة والسالمة والبیئة  -ق
 النافذة في أي وقت من األوقات،

إلى معاییر الحصول على البیانات برنامج الحصول على البیانات باالستناد  -ر
 المنصوص بموجب ھذه األنظمة، والى جدول یوضح التقویم المخطط لھ للتكوین،

 وصف لكیفیة عرض النتائج وصیغة البیانات المجموعة والمستفیدین منھا، -ش
 الوثائق اإلداریة واألنظمة اإلداریة ذات الصلة بأنشطة الحفر، -ت
ور ممثلي الدولة اللبنانیة على متن الباخرة أو البواخر التحضیرات الخاصة بحض -ث

 والمركب أوالمراكب المستخدمة،
 الوثائق الخاصة بالتغطیة التأمینیة الخاصة بأنشطة الحفر، -خ
معلومات تتعلق بالطلبات المقدمة ألجھزة حكومیة عمالً بقوانین أخرى ساریة  -ذ

 المفعول،
شطة الحفر تعتبرھا ھیئة إدارة قطاع البترول أیة معلومات أخرى ذات صلة بأن -ض

 ضروریة.



 
 رخصة الحفر: -۹۲المادة 

یجب الحصول على رخصة حفر صادرة عن الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، 
 ) مترا،٥۰قبل البدء بحفر أیة بئر أو مجرى بئر على عمق یتجاوز خمسین (

حفر إلى الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول،  على صاحب الحق أن یُقدّم طلب رخصة
 خالل مھلة ال تقل عن ثمانیة أسابیع قبل البدء المخطط لھ بحفر بئر ما،

 یجب أن یحتوي طلب رخصة الحفر على برنامج للحفر ومقترح حول اسم البئر ورقم التسجیل.
) أسابیع بعد تلقي الطلب، سواء ٦تة (یبلغ الوزیر المتقدمین بھذه الطلبات خالل مھلة ال تتجاوز س

 تمت الموافقة على رخصة الحفر أو ُرفِضت. وعلى الوزیر ان یعلل قراره في حال رفض الطلب.
 

 الشروط واإلعفاءات أو االستثناءات المتعلقة برخصة الحفر: -۹۳المادة 
على أن تتضمن، یحدد الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول شروط رخصة الحفر، 

 على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:
 إدارة أنشطة الحفر، -أ

 تغطیة الضمان الخاصة بحفر البئر، -ب
 الباخرة أو المركبة والمعدات المستخدمة في الحفر وتلك المساندة لحفر البئر، -ج
 تنفیذ أنشطة الحفر، و -د
 النتائج الصادرة عن أعمال الحفر. إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول ببیع أو تبادل -ه
 أي نقاط أخرى یحددھا الوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول. -و

للوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول منح إعفاءات او استثناءات من شروط رخصة 
رد ھذه اإلعفاءات أو الحفر في حال بررت ظروف خاصة أو أسباب وجیھة متعلقة بإدارة الموا

 االستثناءات.
یجب إبالغ الوزیر وھیئة إدارة قطاع البترول فورا بأیة تغییرات تتعلق ببرنامج الحفر، الذي استند 

علیھ الوزیر في قراره األصلي. للوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول أن یطلب 
 والموافقة علیھ. تأجیل األنشطة إلى حین تقدیم برنامج جدید للحفر

 
 اإلبالغ عن األنشطة المرتبطة باآلبار: -۹٤المادة 

على صاحب الحق إبالغ الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول، وفي مھلة ال یتجاوز 
) ساعة قبل البدء بأي من األنشطة التالیة المرتبطة باآلبار والتي تؤدي إلى ۲٤اربعة وعشرین (

 البئر:تغییر مادي في حفرة 
 اختبار البئر، -أ

 االنتھاء من البئر، -ب
 تعلیق العمل في البئر وردمھا والتخلي عنھا، -ج
 إعادة العمل في بئر موجودة لغایات االستكشاف أو اإلنتاج، و -د
 التغییرات في استخدام البئر. -ه

ل الزمني المقترح یجب أن یحتوي اإلبالغ على تفاصیل حول األسلوب واإلجراءات المتبعة والجدو
 لتنفیذ األنشطة المرتبطة بالبئر.

یجب تولي األنشطة المرتبطة بالبئر عمالً بقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، وبأفضل 
 المعاییر الصناعیة والصحیة والبیئیة.



شطة للوزیر بناًء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول أن یطلب إجراء أیة تغییرات على األن
المرتبطة باآلبار إذا رأى أنھا ضروریة ألسباب تتعلق بإدارة الموارد أو الصحة أو السالمة أو 

 الحمایة البیئیة.
على صاحب الحق إبالغ الوزیر وھیئة إدارة قطاع البترول على الفور سواء في حال تحدید خطر 

ئمة مرتبطة بالبئر بشكل مرتبط بسالمة البئر في ما یتعلق بھذه البئر، أو تزاید في مخاطر قا
 ملحوظ.

 للوزیر بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول التدخل في الحفر أو األنشطة المرتبطة باآلبار.
 

 الحصول على البیانات من أنشطة الحفر واألنشطة األخرى المرتبطة باآلبار: -۹٥المادة 
مثل القطوع والمحاور التقلیدیة  على صاحب الحق أن یضمن القیام بجمع كل العینات الضروریة،

والمحاور الجداریة والعینات السائلة والغازیة والسجالت والبیانات االختباریة، أثناء الحفر 
واألنشطة األخرى المرتبطة باآلبار. لھیئة إدارة قطاع البترول تحدید متطلبات للحصول على 

 البیانات ومعالجتھا وتحلیلھا لكل حالة على حدة.
 م یكن منصوصا على خالف ذلك، فإن المتطلبات المتعلقة بالقطوع ھي:في حال ل

خالل االستكشاف، یجب أخذ عینات القطوع المتعلقة باألبار من جمیع التكوینات  -أ
الجیولوجیة المخترقة التي یتم حفرھا، كما یجب أن یبدأ أخذ العینات في أسرع وقت 

 من تاریخ التثبت من عودة سائل الحفر،
مجموعة مختارة ممثلة من آبار التطویر، یجب أخذ عینات القطوع من جمیع  في -ب

 التكوینات الجیولوجیة المخترقة،
 ) أمتار، و۱۰ال یجوز أن یتعدى الفاصل بین العینات عشرة ( -ج
ال یجوز أن یتعدى الفاصل بین العینات المأخوذة من الطبقات المحتویة للبترول في  -د

 تار إذا لم یتم أخذ محاور تقلیدیة.أم ۳آبار االستكشاف 
 في حال لم یكن منصوصا على خالف ذلك، فإن المتطلبات المتعلقة بالمحاور ھي:

في اآلبار المحفورة لغایات تحقیق اكتشاف، یجب أخذ محور تقلیدي واحد على  -أ
 األقل من جمیع النطاقات التي تحتوي على البترول،

لضروریة من أنواع صخور المصدر وأنواع یجب أخذ المزید من المحاور ا -ب
 صخور المكمن المحتملة،

في ما یتعلق باآلبار المختارة المحفورة لغایات تقویم اكتشاف، یجب أخذ محاور  -ج
 تقلیدیة من مقطع المكمن بأكملھ،

في ما یتعلق باآلبار المختارة المحفورة لغایات تطویر أو إنتاج أحد المكامن، یجب  -د
 تقلیدیة من مقطع المكمن بأكملھ، و أخذ محاور

 یجب أخذ محاور جداریة إلى المدى الذي یكون فیھ ذلك ضروریا. -ه
في حال لم یكن منصوصا على خالف ذلك، فإن المتطلبات المتعلقة بالسوائل تستوجب أخذ عینات 

 السوائل في ما یتعلق باختبار التكوین وسجالت اختبار التكوینات.
 صوصا على خالف ذلك، فإن المتطلبات المتعلقة بالسجالت ھي:في حال لم یكن من

یجب إدارة سجالت البئر لجمیع اآلبار ومجاري اآلبار. كما یجب إتاحة المجال  -أ
للترابط بین سجالت اآلبار ویتعین أن تمّكن ھذه السجالت على األقل من تفسیر 

ؤشر الھیدروجین الخصائص الصخریة وتقدیر درجة المسامیة والتشبع المائي وم
 وتحدید نوعیة السوائل، و



یجب القیام بتسجیل التكوین في آبار االستكشاف من أجل تحدید نوع االنحدار في  -ب
الضغط بالنسبة للسوائل ونقاط التماس بین السوائل داخل التكوین ، وبالنسبة 

 لقدراتھا اإلنتاجیة.
 

 األخرى المرتبطة باآلبار:التقاریر الدوریة خالل الحفر واألنشطة  -۹٦المادة 
على صاحب الحق یومیا وأسبوعیا إعداد وتقدیم تقاریر تتعلق باألنشطة الجاري تنفیذھا إلى ھیئة 

 إدارة قطاع البترول وذلك خالل الحفر واألنشطة األخرى المرتبطة باآلبار.
تقدیمھ في الوقت یجب إعداد التقریر الیومي المتعلق بالحفر واألنشطة األخرى المرتبطة باآلبار و

 والصیغة اللذین تقررھما ھیئة إدارة قطاع البترول.
 یجب أن یحتوي التقریر على المعلومات التالیة:

 تحدید رخصة البترول التي بموجبھا یتم تنفیذ األنشطة، -أ
 االسم ومعلومات االتصال الخاصة بصاحب الحق والطرف الذي ینفذ ھذه األنشطة، -ب
 تسمیة البئر، -ج
 موقع وإحداثیات البئر، -د
 النشاط الذي تم تنفیذه، بما في ذلك العمق الذي وصل إلیھ الحفر، -ه
 جدول ورسم توضیحي للبئر، -و
 الخصائص الصخریة للتكوینات المخترقة، -ز
 أیة مؤشرات على وجود البترول، -ح
 الطابع الھندسي لحفرة البئر، -ط
 ة البئر،نتائج المسوحات المنفذة في حفر -ي
 أیة حوادث، و -ك
 تقاریر بشأن عدم االلتزام ببرنامج البئر. -ل

یجب إعداد التقریر األسبوعي المتعلق بالحفر واألنشطة األخرى المرتبطة باآلبار وتقدیمھ في 
الوقت والصیغة اللذین تقررھما ھیئة إدارة قطاع البترول. كما یجب أن یحتوي التقریر على 

 :المعلومات التالیة
 تحدید رخصة البترول التي بموجبھا یتم تنفیذ األنشطة، -أ

 االسم ومعلومات االتصال الخاصة بصاحب الحق والطرف الذي ینفذ ھذه األنشطة، -ب
 تسمیة البئر، -ج
 موقع وإحداثیات البئر، -د
 ملخص للتقاریر الیومیة المتعلقة بالحفر واألنشطة األخرى المرتبطة باآلبار، و -ه
 ملخص حول المواد المستخدمة. -و

 
 تقدیم البیانات والمواد بعد اكتمال الحفر واألنشطة األخرى المرتبطة باآلبار: -۹۷المادة 

على صاحب الحق أن یقدم إلى ھیئة إدارة قطاع البترول العینات وما یتعلق بعملیة تحضیر ومعالجة 
 كل بئر أو مجرى بئر.ھذه العینات، تشمل من بین متطلبات أخرى مقاطع رقیقة من 

) أسابیع بعد ٦یجب تقدیم المواد المجموعة إلى ھیئة إدارة قطاع البترول في مھلة ال تتجاوز ستة (
 االنتھاء من حفر البئر أو األنشطة األخرى المرتبطة بالبئر.

لھیئة إدارة قطاع البترول تحدید متطلبات الحصول على المعلومات ومعالجتھا وتحلیلھا لكل حالة 
 على حدة.



ما لم یكن مقررا خالف ذلك من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول، فإن الحد األدنى من المتطلبات 
 المتصلة بالقطوع ھي:

من آبار االستكشاف، یجب تقدیم العینات من جمیع أنواع الصخور في جمیع  -أ
 التكوینات الجیولوجیة التي تم جمع العینات منھا،

ى لمنطقة التطویر واإلنتاج، یجب تقدیم قطوع من جمیع أنحاء من بئر اإلنتاج األول -ب
البئر. في حال تم تنفیذ الحفر الحقا في تكوینات لم تشملھا البئر األولى، یجب تقدیم 

 القطع من فاصل المكمن ككل في ھذه اآلبار،
من القطوع غیر المغسولة، یجب تقدیم كیلوغرام واحد على األقل من المواد  -ج

من كل فاصل تؤخذ منھ العینات. یجب تجفیف القطوع غیر المغسولة عند المجففة 
درجة مئویة أو أدنى. في حال كانت كمیة القطوع محدودة، كأن تكون مثال  ٤۰

ناتجة عن حفر حفرة ضیقة، فیجب على األقل تقدیم نصف القطوع التي تم جمعھا، 
 فیما ال یتجاوز كیلوغرام واحد،

لرقیقة إلى ھیئة إدارة قطاع البترول بالشكل الذي تحدده ھذه یجب تقدیم المقاطع ا -د
 الھیئة، و

 من القطوع المغسولة، یجب تقدیم مجموعة واحدة من األدوات المستخدمة في ذلك. -ه
ما لم یكن مقررا خالف ذلك من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول، فإن الحد األدنى من المتطلبات 

 المتعلقة بعینات المحاور ھي:
حیث تؤخذ المحاور التقلیدیة، یجب تقدیم مقطع طولي كامل إلى ھیئة إدارة قطاع  -أ

البترول. كما یجب أن یضم على األقل ربع واحد من محور آبار االستكشاف 
سم  ۷٫٦ونصف واحد من محور آبار التطویر. في حال كان قطر المحور یقل عن 

لبترول على األقل نصف المحور إنشات)، فیتعین أن تتلقى ھیئة إدارة قطاع ا ۳(
 أیضا من آبار االستكشاف،

في حال تم استخدام المحاور ذات القطر الكامل لغایات التحلیل الخاص للمحاور،  -ب
لصاحب الحق تقدیم طلب لإلبقاء مؤقتا على فواصل المحور اإلفرادیة باعتبارھا 

خاصة للمحاور. حین محاور ذات قطر كامل ومعالجتھا الستخدامھا في التحلیالت ال
تكون ھذه التحلیالت قد تم إجراؤھا، یجب إرسال النتائج إلى ھیئة إدارة قطاع 

البترول. أما المواد المتبقیة فیجب إحكام إغالقھا وتخزینھا في وضع سلیم من قبل 
 صاحب الحق، و

یجب تقدیم صور فوتوغرافیة ملونة مع المحاور التقلیدیة. یتوجب التقاط الصور  -ج
لفوتوغرافیة مباشرة بعد القطع ویجب أن تظھر ھذه الصور تسمیة مجرى البئر ا

 ورقم المحور والعمق واالتجاه ومقیاس الصورة بالنسبة لألصل.
ما لم یكن مقررا خالف ذلك من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول، فإن الحد األدنى من المتطلبات 

 لتكوین وتسجیل اختبار التكوین ھي:المتعلقة بعینات السوائل المأخوذة من اختبار ا
یجب وبشكل یعكس طبیعة المكمن، أخذ عینتین یبلغ حجم كل منھما نصف لیتر لكل  -أ

سائل نفطي وسائل مكثف وسائل خاص بالتكوین من كل فاصل أو مجموعة 
فواصل یتم اختبارھا. یمكن تقدیم كمیة أقل في حال أدى االختبار إلى الحصول 

 نتین حجم كل منھما نصف لتر.على ما یقل عن عی
بالنسبة الى جمیع أنواع االختبارات، یجب أخذ عینة السائل ضمن شروط الخدمة  -ب

كیلوباسكال (درجة ضغط  ۱۰۱٫۳االعتیادیة المحیطة على السطح، أي: حوالي 
 درجة مئویة، ۲۰جوي معیاریة واحدة) و



تمثیال بقدر اإلمكان لسائل یجب أخذ العینات بطریقة تضمن أن تكون العینة أكثر  -ج
 التكوین،

 أثناء أخذ العینات، یجب أن یتزامن ذلك مع تحلیل مباشر لھذه العینات، و -د
یجب استخدام عبوات العینات المعیاریة المعتمدة من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول،  -ه

 ة.بالمئة من السعة االجمالیة للعبو ۸٥ویجب تعبئتھا بما ال یزید عن حوالي 
ما لم یكن مقررا خالف ذلك من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول، فإن الحد األدنى من المتطلبات 

 المتعلقة بتحضیر العینات القیاسیة النباتیة (البلینتولوجیة) الدقیقة ھي:
یجب تقدیم تجھیزات قیاسیة مزدوجة نباتیة دقیقة ونباتیة متناھیة الصغر مأخوذة  -أ

 الجداریة والمحاور التقلیدیة،من القطوع والمحاور 
 یجب أن تكون محتویات العینات المحضرة ممثلة للعینة، -ب
یجب أن تكون العینات المحضرة مصنوعة من بنیة رافعة دائمة من البولیمر  -ج

 البالستیكي.
 

 اختبارات اآلبار أو اإلنتاج: -۹۸المادة 
ین أو مكمن ما إلى الوزیر وھیئة إدارة قطاع إبالغ أي إختبار لإلنتاج من المنوي القیام بھ في تكو
) أیام على األقل قبل البدء بأنشطة اختبار ۳البترول، في أسرع وقت ممكن، وذلك خالل ثالثة (

 البئر أو اختبار اإلنتاج.
 یجب أن یتضمن التبلیغ المتعلق باختبار اإلنتاج أو البئر المنوي حفره على المعلومات التالیة:

جراء االختبار، واستخدام البترول، وتفصیالت التكالیف، والدخل الناتج الھدف من إ -أ
 عن البیع، إن وجد،

 االمتداد الزمني لفترات التدفق وفترات اإلغالق، -ب
المعدالت التقدیریة للنفط الخام والمنتجات البترولیة األخرى، ومؤشرات حول كمیة  -ج

 قات نحو المیاه والتربة،البترول المحروق أو المھّوى نحو الجو والتدف
 تقویم اآلثار البیئیة، -د
الكمیة المتوقعة من سائل المكمن المنوي استخراجھ والتحلیالت المنوي القیام بھا  -ه

 على ھذا السائل،
 تسجیل اإلنتاج المتوقع، إن وجد، و -و
تقویم تسجیلي أولي على شكل سجل توضیحي حاسوبي (على الكمبیوتر) بأعماق  -ز

 . ۱:۲۰۰و ۱:٥۰۰ودیة حقیقیة وأعماق مقاسة من المكمن على مقیاسي رسم عم
 

 التقاریر حول إجراء تعدیالت في البئر أو التخلي عنھا أو تعلیق أنشطتھ: -۹۹المادة 
على صاحب الحق أن یزود الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول بتقریر یضم تفاصیل أي 

كمال أو اختبار إنتاجي أو تخّلٍ عن أو تعلیق بئر ما في مھلة ثالثة أشھر إصالح أو تعدیل أو إعادة إ
 من حدوث ھذه األنشطة.

 
 الردم الدائم لآلبار: -۱۰۰المادة 

یجب تقدیم معلومات حول األسلوب واإلجراءات المنوي تطبیقھما للردم الدائم لبئر ما ویتعین توفیر 
) ۲٤اع البترول ، وذلك خالل اربعة وعشرین (السجالت الضروریة ذات الصلة لھیئة إدارة قط

 ساعة على األقل قبل البدء بھذه األنشطة.



على المشغل أن یضمن أن تكون أعماق المنطقة وما یتصل بھا من تدفقات محتملة، محددة قبل 
 الردم المؤقت أو الدائم لبئر ما، لتالفي أي ثوران أو تسرب للبترول أو سوائل التكوین األخرى.

 
التقریر النھائي، والتقاریر المتعلقة باألعمال التوصیفیة المنفذة بعد الحفر واألنشطة  -۱۰۱دة الما

 األخرى المتعلقة باآلبار:
على صاحب الحق أن یقدم إلى الوزیر مع نسخة إلى ھیئة إدارة قطاع البترول تقریراً نھائیاً 

بئر وذلك في مھلة ال تتجاوز ستة  جیولوجیاً وتقنیاً حول المكمن في ما یتعلق بكل بئر أو مجرى
 ) أشھر بعد إكتمال كل عملیة حفر أو نشاط مرتبط ببئر.٦(

ما لم یكن مقررا خالف ذلك من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول، یجب ان یحتوي التقریر كحد أدنى 
 على المعلومات:

 تحدید رخصة البترول التي بموجبھا یتم تنفیذ األنشطة، -أ
 ومات االتصال الخاصة بصاحب الحق والطرف الذي ینفذ ھذه األنشطة،االسم ومعل -ب
 اسم وحدة الحفر المستخدمة، -ج
 تسمیة البئر -د
 موقع وإحداثیات البئر، -ه
 عمق المیاه البحریة التي یتم فیھا حفر البئر، -و
 العمق العمودي الحقیقي والعمق المقاس للبئر، -ز
 بدء واختتام أنشطة الحفر، -ح
بیان حول ما إذا كانت البئر اكتملت كبئر إنتاجیة أو تم تعلیق العمل كبئر إنتاجیة محتملة أو  -ط

 التخلي عنھا،
 نتائج اختبارات عینات سائل التكوین، واختبارات وتحلیالت اإلنتاج التي تم إجراؤھا، -ي
 المعدات التي جرى تركیبھا في البئر، -ك
 البئر،العملیات المنفذة لتدعیم  -ل
 مواصفات العینات الجیولوجیة مثل القطوع والمحاور الجداریة والتقلیدیة، -م
 جمیع المسوحات والقیاسات التي أجریت، بما في ذلك أیة تفسیرات مفصلة، -ن

 تفسیرات جیولوجیة حول المشاھدات التي تمت، -س
لمقبولة لدى ھیئة إدارة قطاع تفسیرات حول جمیع بیانات االتصال السلكي التسجیلیة بالصیغة ا -ع

البترول، بما فیھا نتائج المسوحات التي عولجت بشكل نھائي وسجالت تفسیریة تتم معالجتھا 
 بواسطة الحاسوب،

حیثما أجریت مسوحات أخرى: المعلومات والمواد كما ھي مطلوبة من قبل ھیئة إدارة قطاع  -ف
 البترول،

 لتحلیالت المتعلقة بعینات السوائل،حیثما أتیح ذلك، تفسیر حول جمیع ا -ص
 تقاریر حول القطوع والمحاور المستخرجة، و -ق
في حال كانت البئر تمثل اكتشافا بترولیا، یتعین اإلبالغ عن الموارد واالحتیاطیات المحتملة  -ر

 بحسب برنامج تصنیف الموارد المتبع في ھیئة إدارة قطاع البترول.
تفسیرات المتعلقة ببیانات البئر على نحو متواصل لھیئة إدارة قطاع یجب توفیر جمیع األوصاف وال

البترول. یطبَّق ذلك أیضا حیث یتم إعداد ھذه التفسیرات أو التحدیثات األخرى بعد تقدیم التقریر 
 النھائي.

 



 الفصل الثامن
 المنشآت

 
 تمویل المنشآت وملكیتھا: -۱۰۲المادة 

رتبطة بإنشاء او استئجار، وتشغیل جمیع المنشآت على صاحب الحق تمویل التكالیف الم -
 والمعدات التابعة لھا المنوي استخدامھا في األنشطة البترولیة بموجب الحق البترولي.

سندا لقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، لصاحب الحق أن یستخدم ھذه المنشآت  -
 ة سریان ھذا الحق البترولي.والمعدات لغایات تنفیذ األنشطة البترولیة خالل مد

یجب أن یكون صاحب الحق مالكا للمنشآت والمعدات الضروریة التابعة لھا لغایات  -
استخدامھا وتنفیذ األنشطة البترولیة بموجب وثیقة الحق البترولي، ما لم یوافق الوزیر على 

 غیر ذلك بناء على توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول.
ولة المنصوص علیھ في أحكام قانون الموارد البترولیة في المیاه على الرغم من حق الد -

البحریة في تحویل ملكیة أو حق استخدام المنشآت أو المعدات التابعة لھا، یمكن وبإرادة 
حرة تصدیر المنشآت والمعدات القابلة للنقل المملوكة من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین 

یة اللبنانیة بما یتفق مع القانون المذكور وشروط من غیر أصحاب الحقوق خارج الجمھور
 اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أو رخصة البترول.

 
 متطلبات عامة لتصمیم وإقامة المنشآت: -۱۰۳المادة 

یجب التخطیط للمنشآت ومواقع العمل وتصمیمھا وبناؤھا وتجھیزھا بالمعدات وإعدادھا من أجل 
بأمان وكفاءة استنادا ألفضل الممارسات في صناعة البترول  تنفیذ األنشطة البترولیة المختلفة

 وأفضل الممارسات في مجال مد األنابیب.
على صاحب الحق أن یبني تصمیمھ استنادا إلى قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة 

یسیة في خطة واألعراف والمعاییر العالمیة المعتمدة، كما یجب إدراج ھذه المعاییر و والقوانین الرئ
التطویر واإلنتاج. یجب أیضا أن تفي المنشآت ومواقع العمل بمتطلبات جمیع المعاییر والقوانین 

 الوطنیة والدولیة النافذة. ال یمكن تطبیق معاییر مختلفة ضمن المنطقة ذاتھا.
یجب أن تكون الجھة التي یختارھا صاحب الحق لتولي المسؤولیة عن اإلشراف على التصمیم 

سة مستقلة عن الجھة التي تِعد التصمیم. في حال تم الرجوع إلى معاییر معروفة ذات مؤس
مواصفات مختلفة، فیجب أن تكون عملیة اإلشراف المنفذة وفقا لھذه المعاییر جزءاً من عملیة 

التحقق الكاملة. یجب أن یراعي تقویم أسلوب التحقق المستخدم في المراحل المختلفة مدى تعقید 
 وحدود قوتھ. التصمیم

یجب أن یراعي التخطیط لمنشآت جدیدة والتعدیالت على المنشآت القائمة المعدات المتوفرة 
والوسائل التكنولوجیة الجدیدة من أجل المحافظة على أھداف نظام اإلدارة المنصوص علیھا في ھذه 

ل مرحلتي التعلیمات. كما یجب تالفي أوجھ القصور التي یمكن أن تثیر مخاطر أو حوادث خال
 التطویر واإلنتاج.

یجب توثیق المتطلبات الوظیفیة للمنشآت، بحیث توضح العمر التشغیلي للتصمیم، الذي یستوجب 
مراعاتھ لغایات التباینات المحتملة في معدالت التدفق وظروف الضغط ودرجات الحرارة وتركیبة 

خالل مرحلة التصمیم من أجل  وطبیعة السوائل. یجب توثیق متطلبات التشغیل والصیانة للمنشآت
 توفیر أسس للتصورات المتعلقة باإلجراءات المنوي اتباعھا في ھذا الشأن.

على صاحب الحق عند قیامھ بتصمیم المنشآت، أن یضمن تحقیق أفضل وصول ممكن لغایات 



 تفقدھا وصیانتھا. یجب تصمیم المنشآت لضمان إتاحة سبل الدخول واإلخالء ویتعین توفیر معدات
 اإلنقاذ المناسبة.

یجب تصمیم المنشآت بأسلوب یكفل تقلیل عواقب الحرائق واالنفجارات. كما یجب تصمیم األنظمة 
ومكوناتھا لتقلیل احتمال حدوث االنفجارات والحرائق، فضال عن إتاحة المجال لمكافحة الحرائق 

 بفاعلیة والحد من اإلصابات في صفوف العاملین ومن اإلضرار بالمعدات.
یجب تركیب أنظمة مناسبة للكشف عن الحرائق والتسرب الغازي. كما یجب تصنیف المنشآت 

حسب مخاطر تعرضھا لالنفجار وتقسیمھا إلى مناطق بحسب ھذه المعاییر، استنادا للمعاییر المقبولة 
 عالمیا وأفضل الممارسات في صناعة البترول وأفضل الممارسات في مجال مد األنابیب.

لمنشآت التي تحتوي على بترول، كما یجب في حال لزم األمر وجود تجھیزات مقامة یجب تھویة ا
 أصال كجزء من المنشأة لغایات تخفیض الضغط.

 یجب الحفاظ على ظروف عمل آمنة ومناسبة خالل أنشطة بناء المنشآت ومواقع العمل.
 

 تحلیل مخاطر المنشآت: -۱۰٤المادة 
دراستھا أصوالً، أن یجري تحلیالت إلزامیة للمخاطر  على صاحب الحق بناء على معاییر تمت

المرتبطة بعملیات وأنشطة المنشآت المتصلة بھذه العملیات، التي یجب أن تعتبر جزءا من المخطط 
 اإلنشائي والتصامیم.

یجب إجراء تحلیالت للمخاطر من أجل تحدید عواقبھا على العاملین والممتلكات والبیئة، بما فیھا 
 مالیة، لكل إخفاق أو سلسلة من اإلخفاقات التي قد تحدث.المصالح ال

لغایات تحلیل المخاطر، یجب أن یؤخذ بعین االعتبار من بین أمور أخرى، تصمیم المنشأة 
واألنشطة والعملیات المنوي تنفیذھا والمعدات والمعالجات وبرامج تدریب العاملین المشاركین في 

 ھذه األنشطة.
صمیم المنشآت والتخطیط لألنشطة البترولیة تكفل إزالة أو تقلیل المخاطر یجب اتخاذ تدابیر في ت

 المحددة في تحلیالت المخاطر.
یجب إجراء تحلیالت المخاطر بما یتوافق مع التقدم الحاصل في األنشطة البترولیة. كما یجب 

اءات التركیز بصفة خاصة على إدراج نتائج تحلیالت المخاطر في األدلة التشغیلیة واإلجر
 ومتطلبات إعداد التقاریر.

 
 أنظمة التحكم: -۱۰٥المادة 

خالل مراحل تصمیم أنظمة الرقابة وتصنیعھا وتركیبھا وتشغیلھا، یجب مراعاة التركیب وتصنیف 
 النظام كمنطقة آمنة والخطة الرئیسیة للسالمة.

كون مواقعھا یجب أن تكون أنظمة التحكم قابلة للتشغیل بواسطة لوحات مستقلة، یتوجب أن ت
مالئمة. یجب مراعاة إمكانات تقلیل المخاطر أو تخفیف عواقبھا عند وضع أو تصمیم أنظمة التحكم. 

كما یجب أن تبقى مكونات نظام التحكم ذات الوظائف المھمة، في حال حدوث إخفاق في نظام 
 التحكم، ضمن ظروف عمل جیدة.

 
 

 اه البحریة:المنشآت والمراكب والبواخر في المی -۱۰٦المادة 
استنادا إلى القوانین اللبنانیة، وإلى المعاییر المالحیة المقبولة عالمیا، في حال انطباقھا، یجب تصمیم 

وتجھیز المنشآت العائمة أو الثابتة المستخدمة في المیاه البحریة بالطریقة التي تضمن االستقرار 



 تحمل االوزان المخطط لھا.األساسي والضروري للقیام بعملیات آمنة وتضمن القدرة على 
یجب تشغیل وتحدید أحجام معدات االستقبال ونظام اإلرساء ونظام التموضع المتحرك للمراكب أو 

البواخر أو المنشآت العائمة المستخدمة في المیاه البحریة، وفقاً للقانون اللبناني المرعي اإلجراء، 
 یر المالحیة المقبولة عالمیا.والممارسات الجیدة المتبعة في صناعة البترول والمعای

للوزیر، وفقاً لقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة، إدخال متطلبات أخرى مرتبطة بأداء 
األنشطة البترولیة من قبل المنشآت العائمة أو البواخر أو المراكب، بصرف النظر عما إذا كانت 

 مسجلة في لبنان أو في دولة أجنبیة.
 
 

 متطلبات المعدات والمواد: منشآت الحفر واآلبار - ۱۰۷المادة 
 یجب استخدام معدات ومواد مناسبة لتنفیذ الحفر واألنشطة المرتبطة باآلبار،

كما یجب حمایة ھذه المعدات والمواد من األثقال غیر االعتیادیة. یجب تصمیم وحدات تدّخل  
دامھا وصیانتھا بما یتفق مع ھذه منفصلة لآلبار والمعدات وبنائھا وتركیبھا واختبارھا واستخ

 التعلیمات والمعاییر العالمیة المطبقة.
یجب أن تكون معدات الحفر ومعدات اآلبار والمنشآت مزودة بتجھیزات من السھل الوصول إلیھا 

وقادرة على ضمان التحكم بالبئر والسماح بأداء العاملین لمھامھم وإغالق البئر في حال حدوث 
قابل للسیطرة. في حال تعطل المعدات، یجب إعادة التموضع للمنشآت المتحركة  تدفق من البئر غیر

 على منطقة آمنة حین تكون البئر في حالة التدفق غیر القابل للسیطرة.
یجب تصمیم وتركیب مانع لالنفجارات، وھو عبارة عن مكبس إغالق وصمام إقفال یتم تركیبھما 

رھا، یتضمن أنظمة ھیدرولیكیة قادرة على غلق المساحة في أعلى البئر خالل حفر البئر أو اختبا
المحیطة بأنبوب الحفر رغم الضغط العالي بحیث تمنع تسرب السوائل أو الغاز من البئر، من أجل 

الحفاظ على قدرة ھذا المانع باعتباره یمثل حاجزا للتدفقات، ویجب تركیبھ والبدء بتشغیلھ خالل 
 المرحلة األولیة من األنشطة.

ب تصمیم المعدات المعّرضة للضغط وبناؤھا واختبارھا وصیانتھا وفقاً للمتطلبات المنصوص یج
علیھا في ھذا المرسوم ومع المعاییر التقنیة المقبولة عالمیا. یجب اختبار أجھزة السالمة بما یتوافق 

من أجل  مع اإلجراءات المتبعة. حین یتم تشغیل أجھزة السالمة، یجب تطبیق نظام للتحكم بالضغط
تالفي اإلصابات في صفوف العاملین واإلضرار بالمنشآت والمواد وممتلكات الغیر والبیئة 

 واألصول والمصالح المالیة.
شجرة عید «یجب تركیب الصمامات والمشغالت المیكانیكیة ذات التفرعات المتعارف علیھا ِب 

ھا في الحجز واإلغالق ویجب وصمامات األمان بأعداد كافیة وبأسلوب یحافظ على مھام» المیالد
اختبارھا كل على حدة وجمیعھا معا بما یتفق مع اإلجراءات المتبعة، وأیضا برنامج االختبار ذي 

الصلة. تنطبق ھذه اإلجراءات على اختبارات قابلیة التشغیل وتلك المتعلقة بالتسربات 
 واالرتشاحات.

لدعم الكمیات من سائل الحفر الضروري  یجب تجھیز المنشأة بخزانات ذات طاقة استیعابیة كافیة
لضمان التحكم الكامل بالبئر ولكي تحتوي، في جمیع األحوال, على كمیات كافیة من سوائل الحفر 

 والمواد األخرى.
یجب أن یكون لدى نظام سائل الحفر طاقة استیعابیة كافیة لدعم الزیادة السریعة في سائل الحفر في 

فة إلى الطاقة االستیعابیة الالزمة لزیادة وزن سائل الحفر في حالة عدم إطار النظام العامل، باإلضا
استقرار البئر. یجب تطبیق نظام إصالح مجھز بالمعدات الضروریة لفصل التشكیل المحفور 



والقطوع والبترول عن سائل الحفر، من أجل الوصول إلى النوعیة المطلوبة من سائل الحفر. كما 
م الحفر والسوائل التكمیلیة، في جمیع األحوال، قابلة للتعدیل من أجل یجب ان تكون تركیبة نظا

ضمان الحفاظ على الخصائص المطلوبة للسوائل. یجب أن یكون من الممكن، بشكل متواصل، 
 رصد السوائل التي تشكل حواجز أو التي تمثل جزءا من مكونات الحواجز.

 

 معدات تسجیل البیانات: - ۱۰۸المادة 
على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول أن یطلب تجھیز المنشآت، على نفقة صاحب الحق،  للوزیر بناءً 

 بأدوات تسجیل البیانات التي تعتبَر مھمة إلدارة األنشطة البترولیة ورصدھا ومراقبتھا.
 تناط بصاحب الحق المسؤولیة عن الصیانة والتسجیل ومعالجة البیانات وتقدیم التقاریر.

 

 سات المنشآت والتراكیب:أسا - ۱۰۹المادة 
 یجب أن تؤمن المنشآت وعناصرھا ما یلي:

أن تنھض بأدوارھا على نحو مرٍض خالل الظروف االعتیادیة في ضوء عوامل من بینھا  (أ)
 التدھورات واإلزاحات واإلنشاءات واالھتزازات،

 أن تنطوي على آلیات أمان كافیة لمقاومة الحوادث الناتجة عن تآكلھا، (ب)
أن تقاوم على نحو آمن جمیع أشكال التلف المحتملة مثل التصدعات أو اإلزاحات الكبیرة غیر  (ج)

 المرنة.
 أن تنطوي على آلیات أمان لمواجھة األوضاع ذات المخاطر المحتملة أو الحوادث، و (د)
 .في حالة المنشآت العائمة، أن تقاوم على نحو آمن االندفاع مع الریاح واالنقالب والغرق (ه)

 یجب أن یتم التخطیط لنظام المنشآت، بما فیھ عناصره ومكوناتھ، من أجل:
 أن یُظھر خصائص المرونة المثلى والقابلیة البسیطة لألضرار الموضعیة، (أ)

 أن یمثل توزیعا موحدا للضغط، (ب)
 أن یقاوم التآكل واألنواع األخرى من التدھور المتصلة بالمھام المطلوبة منھ، و (ج)
 یسمح بالرصد االعتیادي والصیانة وأنشطة اإلصالح. أن (د)

یجب أن تكون المواد المختارة ألساس المنشآت مناسبة لھذه الغایة ویجب توثیق خصائصھا. خالل 
تصنیع المكونات ونقاط الوصل، یجب إخضاعھا لمواصفات المصنّع واالختبارات والمراقبات التي 

 سالمة المنشأة. یجب حمایة المنشأة من التدھور المحتمل.یجب أن تراعي أھمیة كل مكّون بالنسبة ل
 

 الحمایة من التآكل والتلف: - ۱۱۰المادة 
یتوجب إیالء العنایة الالزمة للتدابیر الضروریة الكفیلة بحمایة المنشآت والمعدات األخرى المرتبطة 

 الل عملیة البناء.بھا من التآكل والتلف الخارجي والداخلي، باإلضافة إلى الحمایة المؤقتة خ
یجب تطویر وتركیب األنظمة والمعدات واإلجراءات المتعلقة بالرصد الدائم للتآكل والتلف لضمان 

 تنفیذ عملیات آمنة على طول العمر اإلنتاجي للمنشآت واستخدامات المعدات المرتبطة بھا.
 

 المعدات واألنظمة الكھربائیة واآلالت واالتصاالت: - ۱۱۱المادة 
میم وتركیب المعدات واألنظمة الكھربائیة واآلالت من أجل تقلیل مخاطر االنفجار إلى یجب تص

الحد األدنى وتجنب الحوادث في صفوف العاملین وضمان تقدیم الدعم لعملیات الطوارئ والمحافظة 
على انتظام اإلنتاج. یجب أن تتوافق المعدات والمكونات الكھربائیة الموجودة داخل المنشآت أو 

یھا أو كجزء منھا، مع التصنیف المناسب للمنطقة وأیضا مع المعاییر اللبنانیة والدولیة للمنشآت عل



 البترولیة.
یجب ربط آالت رصد وتسجیل البیانات المتعلقة بشروط السالمة العامة بمصدر للكھرباء ال یتوقف 

 في حاالت الطوارئ.
لسالمة وتنفیذ العملیات بما یتفق مع قانون یجب تجھیز المنشآت بأنظمة االتصاالت الكافیة لضمان ا

الموارد البترولیة في المیاه البحریة، ، كما قد یطلب باإلضافة إلى ذلك، تركیب أنظمة اقفال تعمل 
 بالتحكم عن بعد.

 

 معدات الرفع: - ۱۱۲المادة 
ألخطاء یُعتبر تركیب أجھزة الرفع إلزامیا ویجب التخطیط لتشغیلھا وتنفیذه من أجل منع تحول ا

 واإلخفاقات التشغیلیة إلى مخاطر أو حوادث.
على صاحب الحق اتخاذ التدابیر التقنیة أو التشغیلیة أو اإلجرائیة لمنع المخاطر واألوضاع الخطیرة 

والحد منھا، من أجل تقلیل وتجنب الحوادث والحوادث المفاجئة واألضرار، وعلى المشغل أن ینفذ 
 ھذه التدابیر.

لنیابة عن صاحب الحق، أن یجري بطریقة منھجیة تحلیال للمخاطر لتحدید احتمال على المشغل، با
وعواقب حدوث إخفاق أو سلسلة إخفاقات خالل عملیات الرفع وأن یأخذ في حسبانھ التدابیر الكفیلة 

 بتجنب وتقلیل المخاطر والحد منھا.
المعاییر اللبنانیة والدولیة  یجب تصمیم وتشغیل وصیانة أجھزة الرفع ومعدات الرفع بما یتوافق مع

المعترف بھا. كما یجب عند اختیار أجھزة الرفع ومعدات الرفع مراعاة المعاییر ذات الصلة 
 واألحوال المناخیة.

 \قبل البدء بتشغیلھا، یجب فحص أجھزة الرفع ومعدات الرفع من قبل تقني 
ص أجھزة الرفع ومعدات الرفع مختص یقوم بعد ذلك بإصدار شھادة تطابُق، كما یجب فیما بعد فح

مرة واحدة على األقل كل اثني عشر شھرا. بعد كل إصالح أو تعدیل، یجب إخضاع أجھزة الرفع 
 ومعدات الرفع لشھادة أخرى یصدرھا تقني مختص.

على المشغل أن یضمن أن یكون لدى العاملین في عملیات الرفع المؤھالت الضروریة للتشغیل 
 اآلمن للمعدات.

 

 بیئة العمل: - ۱۱۳ة الماد
خالل مرحلة تصمیم المنشآت، یجب إعداد برنامج لبیئة العمل یوضح الطریقة التي یتم بواسطتھا 

تحقیق أھداف السالمة والوفاء بمتطلبات بیئة العمل. یكون لعمال ومستخدمي السالمة دور فاعل في 
 إعداد ھذا البرنامج.

إلى المنشآت وممرات النقل وأجھزة الرفع،  یجب تصمیم أماكن العمل والراحة وطرق الوصول
 بحیث یمكن تنفیذ العملیات وتحركات العاملین والمعدات والبضائع على نحو منطقي وُمرٍض.

یجب تنظیم أماكن العمل والمعدات والعملیات لتمكین العاملین من أداء أعمالھم بطریقة آمنة. یستلزم 
 ذلك ما یلي:

لتمكین العاملین، على أساس فردي، من تحقیق الفاعلیة المعقولة  وجوب التخطیط ألعباء العمل (أ)
 لجھود العمل الذي ینفذونھ،

 عدم تعریض العاملین لظروف سلبیة قد تؤدي إلى اإلصابة أو االعتالل الصحي أو المرض، (ب)
وجوب التخطیط ألماكن العمل والمعدات وتنظیمھا للمساعدة على تطویر سلوك سلیم وأوضاع  (ج)
 آمنة على أساس فردي، عمل



وجوب تصمیم وتنظیم معدات الرصد والمراقبة واإلشراف على العملیات اإلنتاجیة أو األجھزة  (د)
التقنیة أو العملیات التشغیلیة بما یتوافق مع القواعد المریحة التي تعتبر مناسبة لغایات التعامل السلیم 

 بین اإلنسان واآللة، و
لیدویة ومعدات العمل المستخدمة مالئمة لتالفي تعریض العاملین وجوب أن تكون األدوات ا (ه)

 لإلصابات واالعتالالت الصحیة واألمراض.
یجب تصمیم أجھزة السالمة المتعلقة باآلالت بحیث تضمن الحمایة للعاملین من التماس مع األجزاء 

 الخطیرة في المعدات أو التعرض لإلصابة أثناء تشغیلھا.
العمل على ظروف إنارة قادرة على ضمان إمكانیة تنفیذ العمل بطریقة آمنة یجب أن یحتوي مكان 

 ورشیدة في جوانب من بینھا:
وجوب أن تساھم اإلنارة في مراعاة التفاوت في طبیعة األرضیات والقطع المادیة واألجزاء  (أ)

 الناتئة،
والسماح وضمان وجوب تصمیم ووضع أعمدة اإلنارة من أجل منع تراكم الغبار والتآكل،  (ب)

 إجراء الصیانة لھا وتغییر مصادر الضوء بطریقة آمنة.
یجب تصمیم األماكن المأھولة وأماكن الراحة وتجھیزھا وتحدید موقعھا من أجل توفیر المعاییر 

المقبولة للسالمة والمعاییر المقبولة بیئیا وصحیا. كما یجب التخطیط للمنشآت في ما یتعلق 
ماكن المأھولة وأماكن الراحة عن أنظمة الحفر واألنظمة المساعدة ومنشآت بالمساعدة على فصل األ

 اإلنتاج.
یجب توثیق وصف الحتیاجات العمال والمستخدمین كما یجب التخطیط للطاقة االستیعابیة لألماكن 

المأھولة وأماكن الراحة بما یتوافق مع الوصف المشار إلیھ، وأن تكون لدى األماكن المأھولة 
 الراحة ما یكفي من طاقات استیعابیة ومرافق.وأماكن 

 

 تدابیر السالمة خالل عملیة البناء: - ۱۱٤المادة 
یجب إیالء معاملة تفضیلیة الستخدامات المواد التي تعتبَر غیر ضارة سواء ضمن استخدام منفصل 

 أو مع مواد أخرى أو مكونات غازیة.
ئر والغازات والروائح التي یمكن أن تفضي إلى یجب تقویم خصائص المواد بالنسبة النبعاثات الغبا

تأثیرات صحیة سلبیة، باإلضافة إلى التأثیرات األخرى الواقعة على ظروف بیئة العمل ورفاھیة 
العاملین. كما یجب أن یحتوي التقویم أیضا على الخصائص المتعلقة بتعرض المواد للحرائق أو 

 السخونة الزائدة.
 المعدات للعاملین في شكل مناسب لغایات السالمة في أداء أعمالھم.یجب تنفیذ خطط تضمن توفیر 

یجب التقلیل، إلى الحد األدنى، من مخاطر التعرض للمواد الكیمیائیة التي یمكن أن تتسبب بتأثیرات 
صحیة سلبیة، مثل تخزین المستحضرات الكیمیائیة واستخدامھا والتعامل بھا والتخلص منھا، وفي 

یة واألعمال التي تنتج عنھا مواد كیمیائیة. كما یجب أیضا التقلیل، إلى الحد األدنى، العملیات التشغیل
من مخاطر الحوادث واالعتالل الصحي واألمراض الناتجة عن التعرض لفترة طویلة 

 للمستحضرات الكیمیائیة.
سائل یجب التقلیل، قدر اإلمكان، من تعرض العاملین للضجیج وذلك بصفة رئیسیة عبر استخدام و

 تكنولوجیة مناسبة، مثل:
وجوب أن تتوافق مستویات الضجیج داخل مناطق المنشآت مع المستویات الممكنة التي قد یتم  (أ)

 الوصول إلیھا بتطبیق المعاییر التكنولوجیة الموجودة،
 عدم إبقاء أي عامل عرضة لمستویات ضجیج یمكن أن تؤذي سمع اإلنسان، و (ب)



ذیریة عند مداخل األقسام أو المناطق التي تنطوي على مستوى وجوب وضع إشارات تح (ج)
 ضجیج مؤٍذ للسمع.

 یجب، بقدر اإلمكان، تجنب الظروف التي تؤدي إلى اھتزاز الجسم بأكملھ واھتزاز الید والذراع.
یجب تحدید تدابیر وقائیة التخاذھا في األحوال الجویة التي تبرر تقیید أو تعلیق العمل حین یتم أداء 

 ذا العمل في الھواء الطلق. كما یجب أیضا تحدید الظروف التي تتطلب إغالق أو ترك المنشآت.ھ
یجب وضع إشارات السالمة العامة بما ال یقل عن مستوى المعاییر المقبولة عالمیا عند مداخل 
األقسام والمناطق القریبة من المعدات التي یمكن أن تتسبب بإصابات أو تأثیرات صحیة مؤذیة 

 لعاملین.ل
 

 تصمیم منشآت وأنظمة النقل والتخزین: - ۱۱٥المادة 
یجب أن یكون تصمیم منشآت النقل والتخزین أو النظام الذي تقوم علیھ ھذه المنشآت دقیقا بما فیھ 

الكفایة إلظھار أن ما ھو مطلوب من سالمة في العمل وقابلیة للخدمة یتم تأمینھ خالل تصمیم العمر 
 یستلزم ذلك ما یلي:اإلنتاجي للنظام. 

وجوب اختیار القیم الخاصة لألثقال ومقاومة النظام المتصلة بذلك وفقا للممارسات الھندسیة  (أ)
 السلیمة،

إمكانیة أن تستند أسالیب التحلیل إلى طرق تحلیلیة أو رقمیة أو تجریبیة أو مزیجا من جمیع  (ب)
 ھذه الطرق،

ة على الطاقة االستیعابیة المحدودة للتصمیم، إذا كانت إمكانیة تطبیق معاییر السالمة المبنی (ج)
 والقابلیة للخدمة، و متطابقة مع جمیع القواعد األساسیة لتحقیق االستفادة

وجوب مراعاة جمیع مصادر انعدام األمان ذات الصلة ومصادر مقاومتھ ویتعین توفیر بیانات  (د)
 التأكد ھذه.إحصائیة كافیة إلجراء التقویم المناسب لحاالت عدم 

یجب تنفیذ وتوثیق متطلبات تشغیل وصیانة منشآت النقل والتخزین أو نظام المنشآت من أجل إرساء 
 الجوانب الرئیسیة للتصمیم وإعداد إجراءات التشغیل والصیانة.

خالل مرحلة التصمیم، یجب على التصورات المتعلقة بمنشآت النقل والتخزین أو نظام األثقال أن 
بعین االعتبار األثقال التي قد تتسبب أو تساھم بإلحاق الضرر باألنظمة أو تعطل تحدد وتأخذ 

 تشغیلھا. كما یجب تصنیف األثقال بأنھا قابلة للتشغیل أو بیئیة أو إنشائیة أو مرتبطة بالحوادث.
 یجب في مرحلة التصورات والعملیات التشغیلیة المتعلقة بمنشأة النقل أو التخزین أو نظام المنشآت

التي تعبر الحدود الدولیة وتدخل إلى دول مجاورة، ان یتم التنسیق مع أطراف مفوضة من قبل ھذه 
 الدول، ویتم من أجل ذلك مراعاة أنظمة تلك الدول أیضاً.

یجب تزوید منشآت النقل والتخزین أو نظام المنشآت بأجھزة إرسال واستقبال ألعمال التفتیش 
جب ان تسمح ھذه المنشآت أو النظام قابلة بإستخدام األجھزة الداخلیة وصیانة المعدات، كما ی

 المیكانیكیة، ویجب تطبیق نظام لضبط التسربات.
 

 سالمة أنظمة النقل والتخزین: - ۱۱٦المادة 
یجب أن تفي منشآت النقل والتخزین أو نظام المنشآت بالمتطلبات اللبنانیة والدولیة للحفاظ على 

 یئة والعاملین الذین یعملون على ھذا النظام أو بالقرب منھ.السالمة العامة وحمایة الب
 یُعتبر إلزامیا إجراُء دراسة حول السالمة تتعلق بتحدید المخاطر المحتملة

الناتجة عن النشاط البشري في محیط منشآت النقل والتخزین ویتعین لھذه الغایة سریان القواعد  
 التالیة:



ود التي سوف تطبق فیھا، في ما یختص باإلنشاء والتبادل یجب تحدید مناطق األمان والقی (أ)
 التجاري والعبور واالستخدام، مع مراعاة الموجبات التي یفرضھا القانون الدولي،

یجب إجراء الترتیبات المتعلقة بموقع منشآت النقل والتخزین والمعدات التابعة لھا من أجل  (ب)
 تفق مع المعاییر المتعارف علیھا،التعامل مع الكثافة والتركز السكاني، بما ی

یجب قیاس أحجام كل قسم من منشآت النقل والتخزین أو نظام المنشآت، وبناء على ھذا (ج) 
اإلجراء وعلى تحلیالت المخاطر التي تم إجراؤھا، یجب أن تتوافق تلك األحجام مع المعاییر 

 المتعارف علیھا، و
معلومات الواردة في خطة التطویر واإلنتاج أو خطة لھیئة إدارة قطاع البترول، بناء على ال (د)

 إنشاء ووضع وتشغیل منشأة النقل أو التخزین، تحدید المعاییر التي یتوجب تطبیقھا.
بناء على دراسات السالمة التي تم إجراؤھا، یجب تقسیم أنظمة النقل والتخزین إلى أجزاء عبر 

مات اإلغالق الطارئ بنظام للتحكم عن استخدام محطات الصمامات. كما یجب أیضا تشغیل صما
 بعد.

یجب اختیار موقع محطات الكبس والضخ من أجل تقلیل عواقب الحوادث المحتملة في ما یتعلق 
 بمنشآت النقل والتخزین والمناطق المحیطة.

على الرغم من وجود أسباب مبررة، یجب أن تكون أماكن العمل اإلداري واألماكن المأھولة، بقدر 
، خارج منطقة األمان. حین تكون المباني والمنشآت واقعة داخل منطقة األمان، یجب اإلمكان

تصمیمھا من أجل توفیر الحمایة الكافیة للعاملین في الحاالت التي تنطوي على مخاطر أو إلى حیث 
 یصبح إجالؤھم إلى منطقة آمنة ممكناً.

 

 موقع المنشأة ومسوحات مسار األنابیب: - ۱۱۷المادة 
جراء مسح لمسار خط األنابیب أو الكابالت أو المواقع والمنشآت األخرى أو المعدات یجب إ

 المشمولة بنظام للنقل من المنوي استخدامھ في األنشطة البترولیة، قبل إنشائھ أو تركیبھ أو وضعھ.
ى یجب إخضاع المسح المتعلق بوضع منشأة أو مسار محتمل لنظام نقل، لموافقة الوزیر باالستناد ال

 رأي ھیئة إدارة قطاع البترول.
 عند تقویم واختیار مسار نظام النقل، على ھیئة إدارة قطاع البترول مراعاة المعاییر التالیة:

 السالمة العامة والتشغیلیة، (أ)
 األثر البیئي خالل التطویر والعمر اإلنتاجي المتوقع لنظام النقل، (ب)
ة باحتماالت تدفق أو تسرب السوائل أو االنبعاثات أو األثر البیئي ونواحي السالمة المرتبط (ج)

 انطالق المكونات الغازیة،
 الممتلكات وعناصر البنیة التحتیة األخرى، (د)
 أنشطة الغیر، (ه)
 الظروف الجیولوجیة التقنیة والھیدروغرافیة، (و)
 متطلبات اإلنشاءات والعملیات والصیانة، (ز)
 والمتطلبات المحلیة والوطنیة،  (ح)
 االستكشاف المستقبلي. (ط)

یجب تجنب إنشاء أو تركیب أو وضع أو تشغیل منشآت ضخمة للنقل والتخزین في المناطق 
 المأھولة بالسكان أو في مناطق تضم نشاطا بشریا مھماً.

 

 



 تركیب وتشغیل أنظمة النقل والتخزین: - ۱۱۸المادة 
أو التخزین، أو الحبال أو الكابالت أو  في حال تقاطع أي جزء من نظام للنقل مع نظام آخر للنقل

األسالك على اختالف أنواعھا، یجب على األطراف المعنیة التوصل إلى اتفاق یقّوم القواعد 
اإلجرائیة المطلوبة إلنشاء وتشغیل وصیانة المنشآت ذات الصلة بذلك ومن أجل التواصل المناسب 

 جرائیة إلى ھیئة إدارة قطاع البترول.بین المشغلین. ویجب بعد ذلك تقدیم ھذه القواعد اإل
على الرغم من وجود حلول تقنیة أخرى مقبولة، یجب وضع األنابیب والحبال والمكونات األخرى 

لمنشأة النقل أو التخزین أو نظام المنشآت بطریقة آمنة ومقبولة بیئیا أو محمیة من أجل تجنب 
. كما یجب أن یكون العمق على نحو ال األضرار وتقلیل أو تالفي التضارب مع األنشطة األخرى

یمكن معھ تعریض نظام النقل لألضرار جراء األنشطة المسموح بھا عموما أو المسموح بھا بصفة 
خاصة داخل منطقة األمان. یجب تأمین األجزاء غیر الموجودة تحت السطح إلى أقصى حد ممكن 

 لمنع وصول العاملین غیر المفوضین إلیھا.
لطات التي تعمل على تنظیم أنشطة أخرى یتم تنفیذھا داخل منطقة مشمولة بأحد یجب استشارة الس

الحقوق البترولیة لوضع متطلبات كافیة ومنسقة لألنشطة البترولیة أو أصحاب الحقوق أو المنشآت 
 أو الجھات المنخرطة في أنشطة أخرى من أجل تالفي التضاربات المحتملة أو التقلیل منھا.

مة الضغط والتسرب واالنبعاثات بما یتفق مع إجراءات خاصة محددة أو مقبولة یجب اختبار مقاو
من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول قبل إشغال نظام النقل أو التخزین. كما یجب إخضاع نقاط التماس 

التي ال یمكن اختبار الضغط فیھا لتدابیر تحكم خاصة محددة أو مقبولة من قبل ھیئة إدارة قطاع 
 البترول.

 یجب رصد نظام النقل أو التخزین من قبل نظامین مستقلین للتحكم والتحقق:
 نظام متكامل للتحكم، و (أ)

 نظام حمایة وإنذار. (ب)
 

 متطلبات منشآت المعالجة والمنشآت المساعدة: - ۱۱۹المادة 
 یجب تصمیم وتحدید مواقع أنظمة المعالجة واألنظمة المساعدة بطریقة ال تتجاوز من خاللھا

المخاطر، التي قد تھدد العاملین والممتلكات والبیئة واألصول والمصالح المالیة، مستوى المخاطر 
 المحدد في أھداف السالمة.

عند تصمیم أنظمة المعالجة واألنظمة المساعدة، یجب مراعاة مؤھالت العاملین ودرجة مالءمتھا 
التحكم الخاصة بأنظمة المعالجة  للتشغیل والصیانة المخطط لھا. یجب أن تكون اآلالت ومعدات

 واألنظمة المساعدة موثوقة بدرجة عالیة.
یجب وضع خطة تنسجم وتراعي قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة قبل اختیار الحل 

التصمیمي ألنظمة المعالجة واألنظمة المساعدة على أن تراعي ھذه الخطة من بین جوانب أخرى 
 الجوانب التالیة:

 انتظام العملیات الجاریة، (أ)
 مستوى مؤھالت العاملین، (ب)
 إستراتیجیة الصیانة، (ج)
 التغیرات في الظروف التشغیلیة، (د)
 التغیرات المحتملة في الظروف التشغیلیة القائمة واالحتیاجات المستقبلیة، (ه)
 متطلبات تأھیل العمال والمستخدمین، و (و)
 القضایا البیئیة. (ز)



 الجوانب التالیة عند اختیار المواد ألنظمة المعالجة واألنظمة المساعدة: یجب مراعاة
األثقال والظروف البیئیة التي یمكن أن تتعرض لھا ھذه األنظمة خالل اإلنشاء والتركیب  (أ)

 والصیانة والتشغیل، و
 التغیرات المحتملة في الظروف التشغیلیة. (ب)

مواد ذات األھمیة. حین یتم إدخال مواد جدیدة، یجب یجب توثیق القواعد التي تحدد اختیار ال
إخضاعھا للفحوصات والحسابات واالختبارات من أجل ضمان مطابقتھا للمعاییر المتبعة في مجال 

 السالمة.
یجب التأكد من مستویات التدفق واإلدخال والطاقة االستیعابیة للنظام عبر دراسة أوقات االستجابة 

ظمة التحكم وفاعلیتھا والجوانب التشغیلیة مثل االھتزازات ومستویات والطاقة االستیعابیة ألن
 الضجیج وتذبذبات الضغط والتأثیرات المرتبطة بالمیاه.

حین یتم تركیب أنظمة المعالجة واألنظمة المساعدة على بنى تحتیة متحركة، یجب إیالء اھتمام 
یتسم بالكفاءة في ظل الظروف خاص بأشكال حركة المنشأة من أجل ضمان القیام بتشغیل آمن و

 التشغیلیة المحددة.
 یجب تزوید الخزانات التي تحتوي على المیاه الجوفیة المستخرجة والمیاه الُمصّرفة بما یلي:

 نظام واحد مغلق لتصریف المیاه الجوفیة المستخرجة، (أ)
 نظام واحد مفتوح للتصریف في المناطق المعرضة لخطر االنفجار، (ب)
 احد مفتوح للتصریف في المناطق غیر الخطرة.نظام و (ج)

یجب أن تكون لدى األنظمة الكھربائیة طاقة إنتاجیة كافیة لتزوید جمیع مستخدمي الكھرباء في آن 
معا داخل المنشأة. كما یجب أن یكون تشغیل الكھرباء من قبل المستخدمین الرئیسیین ممكنا دون أن 

لممكنة وبالتالي نشوء خطر انقطاع التیار الكھربائي، ولھذه یتجاوز نظام الكھرباء الرئیسي طاقتھ ا
 الغایة یجب مراعاة عدد المستخدمین الذي یستھلكون الكھرباء في وقت واحد معا.

 

 سالمة منشآت المعالجة والمنشآت المساعدة: - ۱۲۰المادة 
خذ بعین االعتبار یجب دراسة ترتیبات أنظمة المعالجة واألنظمة المساعدة، وتصنیف المنطقة مع األ

ترابطھا. یجب أن تتطابق جمیع اآلالت والمعدات المساعدة مع تصنیف المنطقة التي من المنوي 
 تركیب ھذه التجھیزات فیھا.

یجب أن تكون غرف الضغط ذات األساسات واآلالت الدوارة وأنظمة األنابیب، بما فیھا المنشآت 
ي على بترول أو أیة وسائل قد تنطوي على مخاطر واألجھزة المساندة الختراق المناطق التي تحتو

وعند وقوع الحوادث، مقاِومة للحریق واألثقال القابلة لالنفجار. كما یجب تزوید أنظمة المعالجة 
واألنظمة المساعدة بأجھزة للتحكم بالضغط قادرة على ضمان الحمایة من حاالت الضغط غیر 

 ل تجنب التدفقات العرضیة من البترول.االعتیادي. ویجب تصمیم أجھزة التصریف من أج
یجب شمول تصنیف المنطقة ونتائج تحلیالت المخاطر في مواصفات أنظمة التھویة، ویجب أن 

تضمن ھذه األنظمة الحفاظ على تركز الدخان والرذاذ والبخار والمكونات الغازیة دون القیم المحددة 
 لذلك.

النظام على تبرید وتسخین المعدات ویكفل  یجب تصمیم نظام التھویة بحیث یضمن قدرات ھذا
توفیر تھویة أكبر للمناطق التي تحتوي على مصادر اشتعال والتي تنطوي على مخاطر دخول 
الغاز. في حال إدخال تعدیالت على أنظمة المعالجة واألنظمة المساعدة، یجب تحدیث تحلیالت 

 التھویة األصلیة.المخاطر واتخاذ التدابیر الالزمة لصیانة أو تحسین ظروف 
یجب وجود دورة ھواء كافیة في المناطق ذات التھویة الطبیعیة لضمان الحفاظ على تركزات الغاز 



ومستویات التلوث في إطار القیم المحددة لذلك. كما یجب أن تتوافق المساحات المغلقة والمغلقة 
لفتحات في الجدران جزئیا ذات التھویة الطبیعیة مع المعاییر المتعارف علیھا بشأن حجم ا

واألرضیات والسقوف. یجب تأمین تھویة میكانیكیة على شكل مراوح مزودة بمحركات وملحقات 
 أخرى مانعة للشرار في مرافق التھویة في المناطق ذات التھویة الطبیعیة غیر الكافیة.

ییر التقنیة یجب أن تتوافق المراجل التي تحتوي على وحدة تسخین مع المتطلبات المحددة في المعا
المتعارف علیھا. كما یجب تزوید وحدة التسخین التابعة للمراجل بھواء احتراق من مناطق غیر 

خطرة. ویجب تحویل غاز العادم إلى مناطق غیر خطرة مع تصمیم أنابیب غاز العادم بحیث تمنع 
 شرار االحتراق المحتمل من أن یصبح مصدرا لالشتعال.

المنشأة لكي ال یسبب مصدرا لقلق الناس أو یفضي إلى أوضاع یجب تحویل غاز العادم خارج 
 خطرة على مرور الطائرات المروحیة أو سفن التزوید، عند وجود منشآت في المیاه البحریة.

 

 تصمیم أنظمة ومنشآت المعالجة: - ۱۲۱المادة 
أخرى شبیھة، یجب تزوید أنظمة المعالجة بأجھزة قادرة على حقن الغلیكول أو المیثانول أو مواد 

في المناطق التي تحتوي على مخاطر تشكل جزیئات الماء السائل أو الجلید. كما یجب تقویم مخاطر 
االشتعال الذاتي أو االنحالل الحراري في ما یتعلق باختیار المواد، مع إجراءات للفحص والصیانة، 

 ویجب أن تكون جمیع المكونات مجھزة بالعزل الحراري.
أجھزة الفصل القدرة الكافیة على فصل المكونات في تدفقات البئر. عند تصمیم یجب أن تكون لدى 

أجھزة الفصل، یجب إجراء توقعات لعواقب التبدالت في تدفقات البئر مع مرور الوقت كما یجب 
تصمیم أجھزة الفصل لضمان أال تؤثر سلبیا على المعدات الموجودة على مجرى التدفق. ویجب أن 

قادرة على إزالة الرمال والتخلص منھا التي تفصل البترول عن میاه التكوینات  تكون أجھزة الفصل
 وضمان نقائھا.

یجب أن تكون، كقاعدة عامة، الحاویات المضغوطة والحاویات ذات الضغط الجوي الطبیعي یجب 
 أن تكون:

 مصممة ومستخدمة وفقاً للقانون اللبناني والمعاییر المطبقة والمقبولة دولیاً، (أ)
 مزودة بجھازین منفصلین لغایات الحمایة من الضغط العالي، حین تحتوي على البترول، (ب)
مصممة بطریقة حیث ال یؤثر العطل أو الضرر الذي قد یلحق بالمعدات الداخلیة على أجھزة  (ج)

 الحمایة من الضغط المرتفع،
 مجھزة بصمامات ذات قدرة كافیة للضغط والتفریغ، و (د)
 یب معدات في داخلھا دون أن تتسبب ھذه األعمال بإحداث عطل أو ضرر بھا.تتحمل ترك (ه)

 یجب تحدید شروط مراقبة الحاویات وصیانتھا خالل مرحلتي التصمیم واإلنشاء.
یجب أن یكون مد األنابیب متوافقا مع المتطلبات المنصوص علیھا في القانون اللبناني، وحسب 

المقبولة دولیا. كما یجب أیضا مراعاة األثقال المشار إلیھا في مقتضى الحال، مع المعاییر المطبقة و
تلك المعاییر واألثقال الناتجة عن ظروف غیر عادیة، مثل تأثیرات المیاه. ویجب رصد ما یلي عند 

 تحلیل تأثیرات األحمال:
 مراعاة األثقال المحولة إلى معدات مرتبطة بھا، (أ)

ھتزازات وأعطاب كبیرة واھتزاز المنشآت في ظل مراعاة خاصة لألنابیب المعرضة ال (ب)
 ظروف بیئیة محددة، و

 وضع شروط الرقابة والصیانة خالل مرحلتي التصمیم واإلنشاء.(ج) 
سندا للقانون اللبناني وللمعاییر ذات الصلة المطبقة والمقبولة دولیاً، یجب تصمیم وإنتاج الصمامات 



لى مقاومة األثقال التي تتعرض لھا. كما یجب أن تكون والمشغالت المیكانیكیة بحیث تكون قادرة ع
الصمامات والمشغالت المیكانیكیة التي تعتبر جزءا من نظام اإلغالق الطارئ قادرة على تحمل 

حرائق األثقال أو انفجارھا الذي یمكن أن تتعرض لھ. ویجب اختبار الصمامات ذات األھمیة الكبیرة 
ق مع اإلجراءات الموضوعة ومع برنامج االختبار ذات الصلة، بما بالنسبة للسالمة العامة، بما یتف

 في ذلك اختبار التشغیل والتسربات واالرتشاحات.
 

 تصمیم المنشآت المساعدة: - ۱۲۲المادة 
یجب تجھیز الضواغط الدّوارة بالمعدات الضروریة للتحكم باالندفاعات والضروریة لتخفیف 

المكابس بالمعدات الضروریة للتحكم بالتفاوت في ذبذبات الضغط. كما یجب تجھیز الضواغط ذات 
الضغط وتقلیلھا. یجب أن تضم الضواغط ذات النظام النفطي المحكم معدات فعالة لتفریغ الغاز 

 ویجب أن تكون محمیة من النظام النفطي المحكم إلى أن تتم إزالة الضغط عنھ.
 یجب أن تعمل فرازات السوائل على النحو التالي:

 أن تضمن تصریف السوائل الداخلة إلیھا بطریقة آمنة ورشیدة، (أ)
 أن تحمي وحدة الضغط، (ب)
أن تكون مجھزة باآللیات القادرة على إغالق وحدة الضغط في حال حدوث زیادة غیر طبیعیة  (ج)

 في مستوى السوائل،
ي مستوى أن تضم صمام تدفق للتصریف یغلق تلقائیا في حال حدوث انخفاض غیر طبیعي ف (د)

 السوائل، و
أن تكون قادرة بكفاءة، في جمیع الظروف التشغیلیة، على جمع قطرات السوائل في جمیع  (ه)

 الضواغط والسوائل الخارجة عن التدفق البترولي.
یجب تنظیم المنشآت التي تستخدم البترول كوقود من أجل تحقیق أفضل انتظام تشغیلي ممكن، 

ویجب أن تتقید ھذه المنشآت بالحدود المعمول بھا للضغط والحرارة  للتزود بالوقود بكمیات كافیة،
والتلوث. كما یجب تجھیز فرازات السوائل بحیث یتم إغالق المنشآت التي تستخدم البترول كوقود 
في حال حدوث زیادة غیر طبیعیة في مستوى السوائل. في حال حدوث انخفاض غیر طبیعي في 

 م تصریف التدفقات تلقائیا.مستوى السوائل، یجب إغالق صما
یجب تصمیم األنظمة التي تعمل بالھواء المضغوط التي تؤمن الھواء ألجھزة العمل وفقاً للمعاییر 

التقنیة المتعارف علیھا بالنسبة للبواخر واألنابیب والضواغط. كما یجب تحدید مستوى نقطة االشباع 
الھواء. ویتعین أن تكون لدى ھذه األنظمة  المائي في الھواء والنقاء وتفاوت الضغط ودرجة حرارة

قدرة ضغط كافیة لضمان استقرار الظروف التشغیلیة. كما یجب أیضا تجھیز األنظمة بما یكفل 
 التوافق مع القیم الھوائیة المحددة.

یجب تصمیم المنشآت ذات الغازات الخاملة وفقاً للمعاییر التقنیة المتعارف علیھا بالنسبة للبواخر 
كب واألنابیب والضواغط، بما فیھا المعاییر المتعلقة بنقل البواخر التي تحتوي على غازات. والمرا

كما یجب بصفة خاصة عند اختیار موقع معدات أو منشآت الغاز الخامل مراعاة عواقب التسربات 
ت واالنبعاثات والتدفقات المحتملة، وأجھزة الكشف عنھا. یجب اتخاذ تدابیر محددة لحمایة المنشآ

التي یمكن أن تتعرض للتبرید عبر التسربات الصادرة عن البواخر أو المراكب التي تحتوي على 
غازات خاملة مسالة. ویجب أن تكون الخراطیم والوصالت المزدوجة المستخدمة للغازات الخاملة 

ت المسالة مناسبة لھذه الغایة ویجب تصمیمھا وتمییزھا عن غیرھا لمنع الخلط بینھا وبین وصال
 الھواء المزدوجة أو الوصالت ذات االستخدامات األخرى.

یجب أن تكون المنشآت التي تستخدم المستحضرات الكیمیائیة قادرة بما فیھ الكفایة على استقبال 



وتخزین وتوزیع المستحضرات الكیمیائیة. یتعین، بقدر اإلمكان، أن یكون لدى المنشآت التي 
ة تخزینیة ثابتة لخزانات وأنابیب التخزین. یجب عند اختیار تستخدم المستحضرات الكیمیائیة قدر

موقع ھذه المنشآت مراعاة سالمة العمال والمستخدمین وعملیات التحویل من الخزانات المستخدمة 
لنقل أو تزوید السفن ومخاطر الحرائق واالنفجارات. حیثما تكون األنابیب مربوطة بالمنشآت التي 

عاملة تحت ضغط عال، یجب تركیب صمامات تحقق في أقرب مكان  تحتوي على بترول أو أنظمة
 ممكن لنقطة الحقن.

یجب أن تكون اآلالت الدّوارة متوافقة مع القوانین ومع المعاییر ذات الصلة المقبولة والمطبقة 
دولیاً.. عند اختیار األجھزة الدوارة، یجب مراعاة عدة عوامل من بینھا درجة االعتمادیة واالقتصاد 

 ي الطاقة وسھولة التشغیل والصیانة والتجارب السابقة مع اآلالت والتكنولوجیا الجدیدة.ف
 

 أحكام عامة حول أنظمة السالمة: - ۱۲۳المادة 
یجب تزوید المنشآت بأنظمة مناسبة للسالمة وتصمیمھا بحیث یتم تجنیب األشخاص والبیئة أو 

 ت المحتمل حدوثھا.األصول والمصالح المالیة مخاطر الخلل أو اإلخفاقا
 یجب أن تتضمن أنظمة السالمة تجھیزات من بینھا ما یلي:

 نظام إنذار ضد الحریق، (أ)
 نظام إنذار للحریق واإلخالء، (ب)
 إنارة تعمل في حاالت الطوارئ، (ج)
 أنظمة إغالق للسالمة، (د)
 أنظمة للسالمة خالل العملیات، (ه)
 أنظمة للتحكم خالل العملیات، (و)
 ظام للكشف عن التسربات الغازیة،ن (ز)
 نظام كھربائي یعمل في حاالت الطوارئ، (ح)
 مطافئ للحرائق. (ط)

یجب أن تكون أنظمة السالمة عاملة في كل األوقات وخاضعة للصیانة الدوریة الكفیلة بالتحقق مما 
بقي على إذا كانت ھذه األنظمة تحافظ على دیمومة القدرات التشغیلیة، ومصممة ومحمیة بحیث ت

القدرات التشغیلیة كما ھي خالل الفترة المطلوبة أثناء وقوع الحوادث. ویجب أن تكون ھذه األنظمة 
 ومكوناتھا مقاومة للضغوط البیئیة التي یمكن أن تتعرض لھا.

 

 أنظمة الكشف عن الحریق والغاز: - ۱۲٤المادة 
بلة لالشتعال والضارة، في یجب تركیب أنظمة قادرة على الكشف عن الحریق أو الغازات القا

مناطق من المنشأة تم فیھا تحدید ظھور مخاطر عرضیة الشتعال حرائق أو تسرب غازات أو 
 انبعاثھا.

یجب أن تضمن ھذه األنظمة كشفا سریعا وموثوقا على الحرائق وتسرب أو انبعاث الغازات وأن 
ان الحریق حقیقیا أو محتمال، تشغّل جھاز اإلنذار ذي الصلة وأن تشیر إلى مكان الحادث سواء ك

 وكذلك الحال بالنسبة لتسرب الغاز أو انبعاثھ.
في موازاة تشغیل جھاز اإلنذار، ویجب تلقائیا اتخاذ تدابیر لمنع أو الحد من عواقب الحریق أو  

 تسرب الغاز أو انبعاثھ.
 یجب على األنظمة المشار إلیھا أن:

تكون معرضة للتأثر سلبیا باإلخفاقات في األنظمة  تكون مستقلة عن األنظمة األخرى، وأال (أ)



 األخرى،
تحتوي على مكونات قادرة على تحمل األثقال الثابتة وبالتالي تحافظ على دیمومة إمكاناتھا  (ب)

 التشغیلیة لمدة زمنیة محددة، و
 تكون جاھزة للسماح بالتحكم بھا وصیانتھا واختبارھا وتعدیلھا. (ج)

ماكن العمل والراحة واألماكن المأھولة المرتبطة باألنشطة البترولیة أو یجب تزوید المنشآت وأ
 المعرضة لھا بأنظمة تحذیر ذات اعتمادیة عالیة عند حدوث الحرائق وظھور الحاجة إلى اإلخالء.

یجب أن یكون من الممكن التأثیر على تفعیل نظام اإلنذار ضد الحریق من مركز التحكم، وإذا كان 
مراكز أخرى ذات صلة. كما یجب أن یكون من الممكن تشغیل نظام اإلنذار  ذلك ممكنا، من

بضرورة اإلخالء من غرفة اإلرسال الالسلكي أو من مركز التحكم. ویجب على التشغیل الیدوي 
 ألنظمة مكافحة الحریق تشغیل جھاز اإلنذار ضد الحریق.

 

 أنظمة التحكم والسالمة المتصلة بالمعالجة: - ۱۲٥المادة 
جب تجھیز المنشآت التي تحتوي على وحدات معالجة بأنظمة تحكم موثوقة تتیح التحكم والتنظیم ی

 اآلمنین لوحدات المعالجة واألنظمة المساعدة.
یجب أن تكون المكونات والمعدات الموجودة في النظام مناسبة لألعباء التي یمكن أن تتعرض لھا 

 ھذه المكونات والمعدات.
المجھزة أو المتصلة بوحدات معالجة بنظام لسالمة المعالجة. كما یجب أن یجب تزوید المنشآت 

یكون ھذا النظام على درجة عالیة من االعتمادیة وقادرا على كشف الظروف التشغیلیة غیر 
الطبیعیة التي یمكن أن تقود إلى مخاطر، وقادرا على منع الظروف غیر الطبیعیة من التحول إلى 

 أوضاع خطرة.
خطط لھذا النظام بحیث یعمل بطریقة مستقلة عن األنظمة األخرى ذات المستوى نفسھ من یجب أن یُ 

 السالمة. یمكن استخدام صمامات اإلغالق الطارئ باعتبارھا صمامات لسالمة المعالجة.
یجب أن تكون المكونات الموجودة في نظام سالمة المعالجة مناسبة لألعباء التي یمكن أن تتعرض 

 نات.لھا ھذه المكو
 یجب أن تصدر عن أجھزة التحسس التي تشغل وظائف اإلغالق إشارة تحذیریة عند تفعیلھا.

 یجب أن یكون االختبار المناسب ألنظمة سالمة المعالجة ممكنا دون إحداث انقطاع في العملیات.
 یجب تثبیت صمامات الحجز التابعة لھذا النظام في المكان المناسب.

 

 وادم:أنظمة الع - ۱۲٦المادة 
یجب تركیب أنظمة العوادم حین یكون من الضروري التخلص من الغازات القابلة لالشتعال 

والضارة من المنشأة. یمكن تشغیل ھذه األنظمة یدویا على مسافة آمنة وعلى مسافة تضمن حمایة 
 العاملین والمنشآت والمعدات.

 ن وتخفیض الضغط في المعدات.یجب عند تشغیل نظام العوادم، ضمان انبعاث الغاز إلى موقع آم
یجب أن یُخطط لھذا النظام بحیث ال یتسبب انطالق غاز العادم بإصابة العمال والمستخدمین أو 

 إلحاق الضرر بالبیئة أو األصول والمصالح المالیة.
یجب مراقبة الحالة التي تعمل فیھا مكونات نظام العوادم. ویجب أن یُخطط لھذا النظام بحیث یمكن 

 الصیانة واالختبار الوظیفي على نحو مالئم دون حدوث انقطاع في العملیات. إجراء
 

 



 أنظمة الكھرباء واإلضاءة واإلغالق في حاالت الطوارئ: - ۱۲۷المادة 
یجب تزوید المنشآت بنظام كھربائي موثوق یعمل في حاالت الطوارئ بحیث یكون مستقال عن 

الكھرباء الكافیة ألنظمة السالمة والمعدات األخرى المصادر األخرى للتزود بالكھرباء وأن یوفر 
 المھمة خالل الفترة الزمنیة الضروریة في حال حدوث إخفاق في نظام الكھرباء الرئیسي.

یجب ضمان تزوید أنظمة الطوارئ الكھربائیة بال انقطاع خالل مرحلة التحول من نظام الكھرباء 
 الرئیسي إلى نظام الكھرباء الطارئ.

تعرض المحركات األساسیة لألنظمة ألقل عدد ممكن من االنقطاعات المحتملة من أجل یجب أن ت
 ضمان استمراریة تشغیلھا.

یجب تھیئة النظام وحمایتھ من أجل أن یبقى عامال في حال وقوع حوادث و مع إمكانیة إجراء 
 االختبارات دون حدوث انقطاع في العملیات.

التي تحتوي على البترول نظام لإلغالق الطارئ على  یجب أن یكون في المنشآت ذات المعدات
درجة عالیة من االعتمادیة، الذي یجب أن یمنع أو یحد من عواقب التسرب ویزیل مصادر االشتعال 

 المحتملة.
یجب أن تحتوي وحدة المعالجة على صمامات فاصلة مربوطة بالنظام الذي یقسمھا إلى أقسام بحیث 

 متھ من قبل األقسام المنفصلة.ال یتخطى الحریق قدرة مقاو
یجب عند تشغیل نظام اإلغالق الطارئ ضمان الوضع األكثر أمانا بقدر اإلمكان للمنشأة ومعداتھا. 

كما یجب وضع أجھزة التشغیل الیدوي لإلغالق الطارئ في موقع إستراتیجي ومؤشر علیھا 
 یدویا أو بوسائل أخرى.ومحمیة ضد التشغیل العرضي. ویجب أن یكون النظام قابال للتشغیل 

یجب أن تكون المكونات الموجودة في ھذا النظام مستقلة عن األنظمة األخرى أو مكملة لھا . 
ویمكن أیضا استخدام صمامات اإلغالق الطارئ كصمامات لسالمة المعالجة. یجب أن ال یتأثر 

مات، عند تركیبھا، نظام اإلغالق الطارئ باإلخفاقات في أنظمة أخرى. ویجب أن تكون لدى الصما
وظیفة صمامات اإلغالق الطارئ، و تعتبر الصمامات التالیة على درجة عالیة من األھمیة بالنسبة 

 لھذه الوظیفة:
الصمامات الموجودة في أنابیب اإلنتاج والحقن أو الصمامات المعیّنة كصمامات سالمة تحت  (أ)

 السطح،
 ن أو صمام الذراع،الصمامات الموجودة في ذراع اإلنتاج والحق (ب)
 الصمام الرئیسي التلقائي، (ج)
 »بشجرة عید المیالد«الصمامات الموجودة في التفرعات المتعارف علیھا  (د)

 المرتبطة بحقن المستحضرات الكیمیائیة أو رفع الغاز، و 
 صمامات عملیة الفصل إلى أقسام. (ه)

مكن أن تتعرض لھا. ویجب توفیر یجب تصمیم مكونات ھذا النظام بحیث تتحمل األعباء التي ی
 إمكانیة إجراء االختبارات على ھذه األنظمة دون حدوث انقطاع في العملیات.

یجب التخطیط لجمیع صمامات اإلغالق الطارئ ذات القابلیة للوصول إلیھا بحیث یمكن الوصول 
المتعلقة بحالة كل إلیھا بسھولة وتزویدھا بمؤشرات تظھر موقعھا. یجب تلقائیا نقل جمیع المعلومات 

 إجراء متخذ إلى مركز التحكم.
 یجب تركیب صمامات اإلغالق الطارئ بطریقة آمنة وخاضعة للرقابة.

یجب تجھیز منشآت العمل وأماكن اإلقامة بنظام لإلنارة الطارئة كفیل بتوفیر اإلنارة الكافیة داخل 
 ھذه المنشآت واألماكن في حاالت وقوع الخطر والحوادث.

 لتاسع: الصحة والسالمة والبیئةالفصل ا



 

 متطلبات عامة حول الصحة والسالمة والبیئة: - ۱۲۸المادة 
على صاحب الحق أن یضمن امتثال المشغل للمتطلبات المتعلقة بالصحة والسالمة وحمایة البیئة 

المنصوص علیھا في القوانین المرعیة اإلجراء، وأفضل الممارسات السائدة في صناعة البترول، 
حسب مقتضى الحال، وفقاً للمعاییر المقبولة بصفة عامة، المطبقة من حین إلى آخر في صناعة و

 البترول العالمیة والتي ال تعتبر غیر معقولة.
على صاحب الحق أن یضمن امتثال كل من ینفذ العمل بالنیابة عنھ، بنفسھ أو من خالل عمال أو 

باطن، للمتطلبات التنظیمیة المتعلقة بالصحة والسالمة مستخدمین لدیھ أو متعاقدین أو متعاقدین من ال
 وحمایة البیئة.

على صاحب الحق أن یضمن قیام المشغل بتنفیذ األنشطة البترولیة بطریقة رشیدة، مبنیة على 
التقویم الفردي واإلجمالي لجمیع العوامل المتصلة بالتخطیط لألنشطة البترولیة وتنفیذھا بما یراعي 

لسالمة وحمایة البیئة. كما یجب على المشغل عند التخطیط لألنشطة البترولیة جوانب الصحة وا
وتنفیذھا أن یأخذ في حسبانھ االعتبارات الالزمة بالنسبة لطبیعة األنشطة تحدیدا والظروف المحلیة 

 والمتطلبات المترتبة على طبیعة العملیات المنفذة.
ل من الصحة والسالمة وحمایة البیئة على صاحب الحق والمشغل أن یضمنا إرساء مستوى عا

 وتطویره باستمرار واإلبقاء علیھ.
یجب تالفي الضرر أو الضرر المحتمل وقوعھ على األشخاص والممتلكات والبیئة أو الحد منھ أو 

 تخفیفھ.
 على المشغل عند استخدام المواد أن یمنح معاملة تفضیلیة للمواد والمستح

لدنیا أو ذات الضرر األقل والتي تنطوي على عناصر معززة ضرات الكیمیائیة ذات الخطورة ا
للسالمة، وبالتالي تقلل إلى الحد األدنى المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة المحتمل وقوعھا على 

العاملین والبیئة والممتلكات. ویجب مراعاة االعتبارات الالزمة المرتبطة بإعادة تدویر المواد 
عند التخطیط كما یجب تطبیقھا كلما كان ذلك ممكنا دون أن تترتب علیھا والمستحضرات الكیمیائیة 

 كلفة باھظة.
على صاحب الحق والمشغل أن یضمنا إتاحة الفرصة للموظفین وممثلیھم المنتخبین للمشاركة في 

القضایا ذات األھمیة بالنسبة للصحة وبیئة العمل وسالمة العمال والمستخدمین والمنشآت في جمیع 
 األنشطة البترولیة. مراحل

 

 خطة الصحة والسالمة: - ۱۲۹المادة 
على صاحب الحق أن یضمن، وعلى المشغل أن یعّد ویحدّث ویطّور بصورة دوریة خطة الصحة 
والسالمة، تشمل إدارة وسیاسات وإجراءات الصحة والسالمة المتعلقة باألنشطة البترولیة تطبیقا 

 لیة في المیاه البحریة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:لھذه األنظمة و قانون الموارد البترو
 الصالحیات وھیكل القیادة في القسم التنظیمي الخاص بالصحة والسالمة، (أ)

 المرافق والمعدات، (ب)
 العملیات والمؤھالت، (ج)
 تقویم المخاطر، (د)
 الرصد واالختبار والفحص،(ه) 
 خطة مواجھة الطوارئ. (و)
 



 تحلیل المخاطر والسالمة: - ۱۳۰المادة 
على صاحب الحق والمشغل أن یسعیا باستمرار إلى التقلیل من المخاطر، األذى أو الضرر الذي 
یمكن أن یلحق باألشخاص والممتلكات والبیئة. بھدف التقلیل من المخاطر، على صاحب الحق أن 

باختیار الحلول التقنیة أو  یضمن قیام المشغل أو أي طرف ینفذ العمل بالنیابة عن صاحب الحق،
التشغیلیة أو التنظیمیة التي توفر، بحسب التقویم الفردي واإلجمالي للضرر المحتمل حدوثھ جراء 

االستخدام الحالي والمستقبلي، أفضل النتائج، شرط أال تكون الكلفة غیر متناسبة مع التقلیل من 
 المخاطر الذي تم تحقیقھ.

المة ومعاییر الحتماالت وقوع المخاطر وأن یجري تحلیال على صاحب الحق وضع أھداف للس
 مناسبا للمخاطر بما یتفق مع ھذه األنظمة.

یجب إجراء تحلیالت المخاطر والسالمة واستخدامھا باعتبارھا األساس التخاذ التدابیر الوقائیة 
بالعمل أو المتعلقة باإلصابات والخسائر في األرواح البشریة، الناتجة عن الحوادث المرتبطة 

 األنواع األخرى من الحوادث.
یجب إطالع العمال والمستخدمین على أنظمة العمل المتعلقة بالسالمة والصحة، باإلضافة إلى 

 التدابیر الضروریة لتقلیل المخاطر.
على المشغل ضمان أن تكون المعدات والمنشآت المرتبطة بالعمل الموضوعة تحت تصرف 

 مل داخل بیئة سلیمة وآمنة.العاملین مناسبة لتنفیذ الع
 

 االختبار والتفتیش وإعداد التقاریر حول االمتثال لمتطلبات السالمة: - ۱۳۱المادة 
على المشغل، قبل تشغیل المنشآت، إجراء اختبارات وأعمال تفتیش وفحوصات من أجل التأكد من 

ین األخرى المرعیة االمتثال لمتطلبات السالمة المنصوص علیھا في ھذه األنظمة أو في القوان
اإلجراء. كما على المشغل إعداد تقریر یحتوي على توثیق حول تقویم األنشطة ونتائج أیة اختبارات 

وأعمال معاینة وتحقق تم إجراؤھا وتقییم لھذه النتائج، التي یجب اإلفصاح عنھا لھیئة إدارة قطاع 
 البترول من أجل النظر فیھا.

للفحص والتفتیش الدوري، بھدف تحدید ما إذا كانت المنشآت في  على المشغل تطویر وتنفیذ برنامج
وضع مقبول تقنیا وآمن ومن أجل االنتقال إلى مرحلة اإلصالحات والتعدیالت علیھا وذلك لضمان 

االمتثال لمستویات السالمة المخطط لھا خالل تشغیل المنشآت. یجب توثیق كل عملیة معاینة 
 ع البترول بھا.وإصالح وإعالم لھیئة إدارة قطا

 

 إجراءات السالمة المتعلقة بتغییرات وتعدیالت وإصالحات األضرار: - ۱۳۲المادة 
على المشغل أن یضمن إجراء التغییرات والتعدیالت على المنشآت والمعدات األخرى وإصالح 

 األضرار، بما یتفق مع اإلجراءات المحددة الكفیلة بالمحافظة على مستویات السالمة.
 

 التسجیل والمتابعة واإلبالغ عن الحوادث واألضرار: - ۱۳۳ المادة
على صاحب الحق أن یضمن وعلى المشغل أن یطور نظاما لتسجیل وتقویم ومتابعة أي حادث أو 

 ضرر أو إصابة أو أي واقعة أخرى خطیرة تؤثر على السالمة.
عاملین واألضرار المادیة على المشغل إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول فورا بأیة إصابات تلحق بال

 الملموسة والحوادث الخطیرة، باإلضافة إلى نتائج التحقیقات المتصلة بھذه الحوادث.
 



 حمایة بیئة العمل: - ۱۳٤المادة 
على صاحب الحق أن یضمن وعلى المشغل أن یطور مستوًى عالیاً من السالمة وأن یضع أھدافا 

من األنشطة البترولیة. تشمل بیئة العمل التكوین المادي  للسالمة وبیئة العمل خالل المراحل المحددة
 لمكان العمل، مخاطره المحتملة، عملیات التشغیل وأداء األعمال.

على صاحب الحق أن یضمن وعلى المشغل أن یوضح األھداف المحددة لبیئة العمل خالل المراحل 
قانون الموارد البترولیة في المیاه المتعددة من األنشطة البترولیة ویجب أن تنسجم ھذه األھداف مع 

البحریة ومع أھداف أصحاب الحقوق. یجب أن تستند المتطلبات المحددة لبیئة العمل على األحكام 
 المنصوص علیھا في القوانین المرعیة اإلجراء.

على صاحب الحق أن یضمن وعلى المشغل والمتعاقدین معھ أن یضعوا متطلبات للسالمة وبیئة 
ة باألنشطة البترولیة. على المشغل أن یضمن االنسجام بین متطلباتھ المحددة ومتطلبات العمل متعلق

 المتعاقدین معھ في ھذا الصدد.
یجب أن تشمل تعلیمات المشغل تحدید المتطلبات المتعلقة بالسالمة وبیئة العمل بالنسبة لألنشطة 

لدرس حاالت عدم التقید  البترولیة التي یجب أن تتضمن أساس اتخاذ القرارات أو بالنسبة
 باإلجراءات المعتمدة.

على صاحب الحق أن یضمن وعلى المشغل أن یھیئ نظاما لمندوبي السالمة ولجنة لبیئة العمل في 
 كل منشأة من المنوي إقامتھا.

یجب أن یبین برنامج بیئة العمل الذي تم تطویره وفقا ألحكام قانون الموارد البترولیة في المیاه 
وأحكام ھذه األنظمة، كیفیة تنفیذ أھداف بیئة العمل. كما یجب أن یكون للعاملین المكرسة البحریة 

أعمالھم لغایات السالمة مثل مندوبي السالمة وألعضاء اللجان ذات الصلة مثل لجنة بیئة العمل، 
 دور فاعل في إعداد وتنفیذ برنامج بیئة العمل.

تحقق من أن ظروف السالمة وبیئة العمل ونتائج یجب تنفیذ التقییمات بطریقة منھجیة وذلك لل
 التقییمات ستستعمل للتقلیل من المخاطر.

 

 حمایة صحة العمال والمستخدمین: - ۱۳٥المادة 
على صاحب الحق أن یضمن المراعاة الالزمة لصحة العاملین، باإلضافة إلى المؤھالت 

ب المتعلقة بالصحة من بین جوانب والمتطلبات الساریة على الطاقم الطبي. یجب أن تشمل الجوان
 أخرى ما یلي:

 الخدمة الصحیة، (أ)
 حالة الجھوزیة بالنسبة الى الرعایة الصحیة والخدمات الصحیة، (ب)
 نقل العمال والمستخدمین المرضى والمصابین، (ج)
 الجوانب المتعلقة بالنظافة، (د)
 لغذاء.التزود بالمیاه الصالحة للشرب والطعام وتوزیع مصادر ا (ه)

على رب العمل ضمان إجراء الفحص دوریاً للعمال والمستخدمین، من أجل الكشف عن التأثیرات 
المحتملة البعیدة األمد الناشئة عن ظروف العمل، ومن أجل اتخاذ التدابیر الكفیلة بتخفیف التأثیرات 

 وعالجھا والتعویض عنھا، حسب مقتضى الحال.
 

 المواد الخطرة: - ۱۳٦المادة 
نقل وتخزین واستخدام المواد الخطرة بطریقة محكمة وبما یتوافق مع القوانین المرعیة  یجب

االجراء ومع المبادئ والقواعد المقبولة دولیا، ولھذه الغایة یجب توفیر قواعد وإجراءات موثقة 



 للتعامل مع ھذه المواد.
على الصحة في تخزین  یجب التقلیل إلى الحد األدنى من خطر التعرض للمواد التي تمثل خطراً 

واستخدام ھذه المواد الخطرة والتعامل معھا والتخلص منھا، وكذلك في العملیات أو األعمال 
التشغیلیة التي تنتج عنھا مواد خطرة. یجب تصنیف المواد التي تمثل خطراً على الصحة وتمییزھا 

 بعالمات وتحدیدھا وفق المعاییر المقبولة دولیا.
د خطرة إلى حاویات أو تجھیزات، فیجب ضمان أن تكون المحتویات ممیزة في حال تّم نقل موا

بعالمات ومحددة بوضوح من أجل إتاحة التعرف على محتویاتھا ذات المخاطر المتصلة باستخدام 
ھذه المواد التي یجب اتخاذ احتیاطات السالمة بشأنھا. قبل استخدام المواد التي تمثل خطراً على 

ائمة بالتعلیمات في موقع العمل تتعلق بقواعد السالمة الساریة على كل من الصحة، یجب توفیر ق
 ھذه المواد.

على العمال والمستخدمین أن یرتدوا تجھیزات للحمایة الشخصیة ضد المخاطر التي ربما بخالف 
ذلك ال یمكن تجنبھا أو الحد منھا بالقدر المقبول. یجب أن یكون استخدام المواد الخطرة مقتصراً 

 لى حاالت الضرورة القصوى.ع
 

 الجھوزیة للطوارئ: - ۱۳۷المادة 
على المشغل أن یكون مستعدا للتعامل مع الحوادث وحاالت الطوارئ التي قد تؤدي إلى خسائر في 

 األرواح أو إصابات أو تلوث أو إلحاق ضرر كبیر بالممتلكات.
الكفیلة بمنع أو تقلیل التأثیرات على المشغل بالنیابة عن صاحب الحق اتخاذ التدابیر الضروریة 

المضرة الناجمة عن الحوادث وبإصالح األضرار الالحقة بالبیئة، بما یتالءم مع خطة التعامل مع 
 حاالت الطوارئ یجب أن تُحدد الحوادث العرضیة المحتمل وقوعھا وعواقب ھذه الحوادث.

وضع تصورات حول خطط  على المشغل أن یتعاون مع أصحاب الحقوق والمشغلین اآلخرین على
 التعامل مع حاالت الطوارئ.

للوزیر في ظل ظروف معینة أن یصدر أوامر ویحدد شروطا بشأن ھذا التعاون، تشمل مشاركة 
 أصحاب الحقوق في تمویل ترتیبات التعامل مع حاالت الطوارئ.

تدابیر التعامل عند وقوع حالة طارئة، للوزیر أن یقترح إجراء تنسیق بین األجھزة الحكومیة حول 
 مع ھذه الحاالت الطارئة.

للوزیر عند وقوع حوادث أو حاالت طارئة، أن ینّسق التدابیر المقترحة في خطة التعامل مع حاالت 
 الطوارئ ولھ أن:

 أن یأمر جھات أخرى بتوفیر المنشآت والموارد والمعدات المرتبطة بحاالت الطوارئ، و (أ)
 على الموارد اإلضافیة الضروریة عبر وسائل أخرى. أن یتخذ تدابیر أخرى للحصول (ب)
 

 خطة مواجھة الظروف الطارئة: - ۱۳۸المادة 
على المشغل أن یقدم إلى الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول خطة مواجھة الظروف 

ة، الطارئة لمعالجة الحوادث واألوضاع الخطرة التي یمكن أن تقع خالل تنفیذ األنشطة البترولی
 ویجب ان تحتوي ھذه الخطة على معلومات من بینھا:

خریطة تنظیمیة مع وصف دقیق للمسؤولیات ومعلومات حول قنوات االتصال اإلداري  (أ)
 وواجبات كل فرد عند وقوع الحوادث واألوضاع الخطرة،

قائمة بالمعدات المنوي استخدامھا في كل حادث أو في كل وضع خطیر مع وصف دقیق  (ب)
 ة ونوع المعدات وإمكاناتھا وموقعھا ووسائل نقلھا واستخدامھا ومنطقة استخدامھا، ولطبیع



برنامج إجرائي مع وصف دقیق ألنظمة اإلنذار واالتصاالت، بما فیھا وسائل االتصال  (ج)
بالسلطات، وواجبات الجھات الخاصة، ووقت وشروط استخدام معدات الطوارئ وكیفیة تنفیذ 

الكفیلة بالحد من اتساع نطاق األضرار في حال وقوع حادث أو حصول خطر،  العملیات، والتدابیر
 وإجراءات وقف التشغیل.

یجب أن تكون الخطة محدثة بالمستجدات ومتوافقة مع أنظمة مواجھة الظروف الطارئة على 
المستوى الوطني وأن یتم تقدیمھا إلى ھیئة إدارة قطاع البترول وإلى السلطات المختصة والجھات 

 األخرى.
یجب إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول قبل تنفیذ التدریبات على مواجھة الظروف الطارئة ویجب أن 

 یصلھا تقریر حول ھذه التدریبات.
 

 عدات الطوارئ: - ۱۳۹المادة 
لھیئة إدارة قطاع البترول أن تطلب تركیب معدات للطوارئ مثل معدات مكافحة الحریق وحواجز 

ارق وطائرات للطوارئ، بالقرب من المنشآت أو داخلھا أو ضمن معدات للنفط ومركبات وزو
رئیسیة مشاركة في األنشطة النفطیة، ولھذه الھیئة أیضا أن تحدد الشروط التشغیلیة لكل من ھذه 

 المعدات في ظل ھذه الظروف.
 

 مناطق األمان: - ۱٤۰المادة 
شغل، بقرارات یصدرھا الوزیر بناء على تُحدد مناطق األمان باالستناد الى دراسات یقوم بھا الم

 توصیة ھیئة إدارة قطاع البترول.
یتطلب بناء أو تركیب أو وضع أیة منشأة أو تجھیزات أخرى في منطقة األمان، لموافقة الوزیر بناء 

على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، من دون اإلخالل بأحكام قانون الموارد البترولیة في المیاه 
 البحریة.

 

 حمایة البیئة: - ۱٤۱المادة 
 عند تنفیذ األنشطة البترولیة، على صاحب الحق أن:

یستخدم أحدث التقنیات والممارسات وأسالیب التشغیل الكفیلة بالوقایة من األضرار البیئیة  (أ)
 والتحكم بالنفایات وتجنب الخسائر غیر الضروریة أو األضرار التي تلحق بالموارد الطبیعیة،

القوانین واألنظمة المرعیة االجراء المتعلقة بالتطبیقات العامة الساریة المفعول في  یراعي (ب)
 الجمھوریة اللبنانیة لحمایة البیئة،

یتقید بدقة بااللتزامات المرتبطة بحمایة البیئة التي تم فرضھا بموجب أیة اتفاقیة معتمدة  (ج)
 لالستكشاف واإلنتاج وأیة خطة معتمدة للتطویر.

 ب الحق اتخاذ جمیع الخطوات الضروریة والكافیة من أجل:على صاح
تجنب ما یتعذر عالجھ من أضرار بیئیة تتسبب بھا األنشطة البترولیة لصاحب الحق وتلحق  (أ)

 بمنطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج واألراضي والمناطق البحریة المتاخمة والمجاورة لھا،
اني من أضرار بیئیة ناتجة عن األنشطة البترولیة على نفقتھ إعادة تأھیل جمیع المناطق التي تع (ب)

 الخاصة.
 یجب تدوین جمیع الجوانب البیئیة المتأثرة باألنشطة البترولیة لجمیع المراحل، وذلك بشكل مستمر.

 على صاحب الحق الوقایة من:
 الحوادث واألضرار المادیة الناتجة عن أنشطتھ وعن تشغیل المنشآت، (أ)



 ار أو مخاطر األضرار على العاملین لدى الغیر وأصولھ،األضر(ب) 
 األضرار الالحقة بالحیوانات والنباتات والحیاة البحریة واآلثار، (ج)
 التلوث البحري وتلوث ینابیع المیاه التي یتم اكتشافھا في سیاق األنشطة البترولیة، (د)
 تلوث الجو، و (ه)
 على البترول أو بالمكامن. األضرار الالحقة بالطبقات التي تحتوي (و)

على صاحب الحق أن یضمن رصد وتنفیذ تدابیر التخفیف من تأثیرات جمیع التدفقات التشغیلیة 
والعرضیة والتعامل مع النفایات واالنبعاثات الملوثة الصادرة إلى الجو والبحر والبحیرات واألنھار 

حدود المنصوص علیھا في القوانین والتربة. كما یجب أن تكون التدفقات التشغیلیة في إطار ال
 اللبنانیة المرعیة اإلجراء.

على صاحب الحق أن یضمن إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول بكمیات التدفقات التشغیلیة والعرضیة 
 والتسربات والنفایات، ویجب أن تكون ھذه المعلومات متوفرة للجمھور.

ر الالحقة بالبیئة عندما تھدد األنشطة على صاحب الحق اتخاذ تدابیر عالجیة وإصالح لألضرا
البترولیة سالمة العمال والمستخدمین و سالمة الممتلكات، أو تتسبب ھذه األنشطة بالتلوث أو 

 بأضرار بیئیة أخرى.
 

 مخالفة المعاییر البیئیة: - ۱٤۲المادة 
و تجھیزات أو في حال كان لدى السلطات المختصة أسباب معقولة تدعوھا لالعتقاد بأن أیة أعمال أ

منشآت یقیمھا صاحب الحق أو أیة أنشطة ینفذھا صاحب الحق تھدد أو قد تھدد الممتلكات أو تتسبب 
بالتلوث أو بإیذاء الحیاة البریة أو البحریة أو البیئة إلى الحد الذي تعتبره السلطات المحلیة غیر 

ین المرعیة االجراء، فیجب على مقبول وفقا لقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة والقوان
السلطات العامة ذات الصالحیة بالتنسیق مع ھیئة إدارة قطاع البترول إبالغ صاحب الحق بمصادر 

 قلقھا والتشاور معھا فورا للوصول إلى اتفاق حول اتخاذ تدابیر تصحیحیة من قبل صاحب الحق.
یة معقولة إلصالح أیة أضرار وللوقایة یجب اتخاذ التدابیر التصحیحیة المشار إلیھا خالل فترة زمن

من األضرار اإلضافیة إلى الحد المعقول القابل عملیا للتطبیق. في حال لم یحصل اتفاق بین ھیئة 
إدارة قطاع البترول وصاحب الحق في ما یتعلق بوجود مشكلة من النوع المشار الیھ في ھذه المادة 

اتخاذھا من قبل صاحب الحق، فیجب عرض ھذه أو في ما یتعلق باإلجراءات العالجیة المنوي 
المسألة على خبیر محاید للبت فیھا وفقا للقواعد المنصوص علیھا في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج 

 المعنیة أو رخصة البترول.
في حال أخفق صاحب الحق في التقید بالشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة أو خالف أي قانون 

األضرار البیئیة ونتج عن ھذا اإلخفاق أو ھذه المخالفة أیة أضرار بیئیة، على  متعلق بالوقایة من
 صاحب الحق اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة والمعقولة لمعالجة اإلخفاق أو المخالفة وتأثیراتھا.

 

 المناطق المحمیة: - ۱٤۳المادة 
مناطق أو ممتلكات محمیة على صاحب الحق وھیئة إدارة قطاع البترول إبالغ بعضھما بعضا بأیة 

بیئیا أو أثریا أو تاریخیا أو المحمیة على النحو ذاتھ والمناطق أو العناصر تلك التي قد تتأثر من 
 جراء األنشطة البترولیة.

في حال وجود أنشطة بترولیة من المنوي تنفیذھا ضمن حدود أي من المناطق المحمیة الواقعة في 
اج، على صاحب الحق أن یستحصل من الدولة على الموافقات منطقة اتفاقیة االستكشاف واإلنت

 اإلضافیة المتعلقة بذلك عمالً بأحكام القوانین المرعیة اإلجراء.



 
 الفصل العاشر

 األحكام العامة والختامیة
 

 التفتیش: - ۱٤٤المادة 
ا تنفیذ األنشطة لممثلي الھیئات الحكومیة ذات العالقة تفتیش المواقع والمباني والمنشآت التي یتم فیھ

 البترولیة.
یعود لممثلي الھیئات الحكومیة ذات العالقة وبالتنسیق مع ھیئة إدارة قطاع البترول تدقیق جمیع 

األصول والسجالت والبیانات المحفوظة من قبل المشغل أو صاحب الحق، بعد إشعار المشغل أو 
 صاحب الحق بذلك مسبقاً وبمھلة معقولة.

العالقة أن ترسل على نفقتھا الخاصة، باستثناء تكالیف النقل واإلقامة التي  للھیئات الحكومیة ذات
یتحملھا صاحب الحق، ممثلین معینین على النحو المناسب للعمل المیداني بصفة دائمة في محطات 
القیاس، شرط أن یكون عدد ھؤالء الممثلین المعینین متفقا علیھ بین الھیئات الحكومیة ذات العالقة 

 الحق.وصاحب 
على المشغل أن یساعد ممثلي الھیئات الحكومیة ذات العالقة ویوفر لھم الوسائل الضروریة، بما 
فیھا على سبیل المثال النقل من وإلى المنشآت أو السفن أو المراكب أو المواقع وأن یتولى أیضا 

 تأمین إقامتھم.
اءات الصحة والسالمة واألمن على ممثلي الھیئات الحكومیة ذات العالقة االلتزام الكامل بإجر

المطبقة والموضوعة من قبل المشغل وال یمكن لھم أن یتدخلوا في األنشطة البترولیة عندما ال یكون 
 ذلك ضروریاً.

باستثناء ما ھو منصوص علیھ آنفا، للھیئات الحكومیة ذات العالقة أن تطلب إلزام صاحب الحق 
التدقیق والتفتیش لألنشطة البترولیة، بموجب الشروط بتغطیة النفقات المباشرة المتعلقة بأعمال 

 المحددة في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج ذات الصلة.
 

 التحقیق في الحوادث والوقائع المفاجئة: - ۱٤٥المادة 
في حال حدوث واقعة خطیرة أدت إلى أو قد تؤدي إلى حادث، على ھیئة إدارة قطاع البترول 

من قبل صاحب الحق والمشغل من أجل إعادة الوضع إلى ما كان علیھ مراقبة اإلجراءات المتخذة 
 سابقا.

لھیئة إدارة قطاع البترول أن تقرر تعیین من یمثلھا لزیارة موقع الحادث في أسرع وقت بعد 
السیطرة على الوضع. وعلى ھیئة إدارة قطاع البترول إجراء تحقیقاتھا الخاصة، باإلضافة إلى تقدیم 

 ات األخرى التي تجري تحقیقات حول نفس الموضوع.المساعدة للسلط
 

 حضور ممثلي الحكومة خالل األنشطة البترولیة: - ۱٤٦المادة 
یجب مساعدة السلطات الحكومیة وممثلیھا للدخول إلى أیة ممتلكات أو مبان أو منشآت من أجل 

 متابعة أو مراقبة األنشطة البترولیة أو المشاركة في االجتماعات كمراقبین.
على صاحب الحق تسدید المصاریف التي یتم تكبدھا فیما یتصل بحضور ممثلي الھیئات الحكومیة 

 ذات الصالحیة خالل األنشطة البترولیة.
 



 المسؤولیة العامة لصاحب الحق: - ۱٤۷المادة 
یجب أن تكون أیة التزامات على أصحاب الحقوق تجاه الغیر من المنصوص علیھا في قانون 

رولیة في المیاه البحریة أو في اتفاقیة استكشاف وإنتاج أو وثیقة حقوق بترولیة ممنوحة الموارد البت
ألكثر من صاحب حق باالتحاد واإلنفراد، باستثناء الحاالت التالیة التي یتعین فیھا أن تكون 

 المسؤولیة فردیة لكل من أصحاب الحقوق:
 االستكشاف واإلنتاج،التقید بموجبات السریة المنصوص علیھا في اتفاقیة  (أ)

باستثناء ما یتعلق بتطبیقھا على أي عمل یتم إنجازه أو من المنوي إنجازه من قبل المشغل المعین  
 بصفتھ ھذه،

التقید باألحكام الخاصة المتعلقة بالعملة األجنبیة، باستثناء ما یتعلق بتطبیقھا على أي عمل یتم (ب) 
 غل المعین بصفتھ ھذه،إنجازه أو من المنوي إنجازه من قبل المش

دفع ضریبة دخل الشركات أو أیة ضریبة أخرى یتم احتسابھا وفرضھا على الربح أو الدخل أو  (ج)
 اإلیراد أو األرباح الرأسمالیة.

 

 المسؤولیة عن انتھاك حقوق اآلخرین: - ۱٤۸المادة 
 في حال تسبب صاحب الحق في سیاق تنفیذ األنشطة البترولیة:

 عطیل األنشطة والحقوق أو أماكن صید األسماك أو األراضي المشغولة، أوبتقیید أو ت (أ)
 بتقیید أنشطة تربیة األحیاء المائیة، أو (ب)
بنقل معدات صید األسماك وتربیة األحیاء المائیة إلى مواقع أقل مالءمة من منظور إدارة  (ج)

 الموارد البحریة أو من منظور تجاري،
لحق تعویض الشخص الطبیعي أو المعنوي المتأثر بھذا اإلزعاج أو في ھذه الحاالت، على صاحب ا

الضرر القابل لإلثبات. وینطبق ھذا الشرط نفسھ بالنسبة للمسؤولیة والمطالبات إذا تلوثت أو 
تضررت أو فُقدت السفینة أو المركب أو المعدات أو حصیلة الصید أو المحصول العائد لشخص 

 ة البترولیة.طبیعي أو المعنوي، بسبب األنشط
 

 تسمیة اآلبار والمكامن والمنشآت: - ۱٤۹المادة 
 یتّم تسمیة البئر وحفرة البئر بقرار یصدر عن الوزیر.

یجري إطالق التسمیة ألول مرة عند تسجیل بئر أو حفرة بئر لدى الوزیر بناء على رأي ھیئة إدارة 
 قطاع البترول.

لعملیات جمع البیانات والمسوحات بما فیھا  تقترح ھیئة إدارة قطاع البترول للوزیر تسمیات
مسوحات المسار ومسوحات ما تحت السطح. ویجب إتباع نفس النظام الساري على اآلبار وحفر 

 اآلبار عند تحدید حفر اآلبار القلیلة العمق.
یجب تسمیة كل بئر وكل مكمن بما یتفق مع نظام تحدید بیانات اآلبار المعمول بھ في ھیئة إدارة 

 ع البترول. یتم تسمیة االكتشاف عمالً بنظام التسمیة المعتمد لدى ھیئة إدارة قطاع البترول.قطا
یقوم الوزیر بتسمیة كل اكتشاف. یجب تسمیة االكتشاف عمالً بالمبادئ والتوجیھات المرعیة 

 اإلجراء المنصوص عنھا في نظام معلومات اآلبار.
في ما یتعلق باكتشاف أو مجموعة اكتشافات معا،  في حال تمت الموافقة على استخدام اسم مناسب

یمكن التعامل مع ذلك، باعتباره اسما للحقل. إذا اشتملت إحدى عملیات التطویر أو اإلنتاج أو 
التشغیل المخطط لھا، على عدة اكتشافات مسماة، یجب عندھا تقدیم طلب للحصول على اسم 

 حقوق.مشترك جدید من قبل المشغل بالنیابة عن أصحاب ال



في حال اتخذ القرار بتطویر اكتشاف یقع بمحاذاة حقل موجود على نحو یتصل بھذا الحقل، فمن 
المستحسن أن یُشمل ھذا االكتشاف بالحقل الموجود ویجب استخدام اسم الحقل الموجود شرط أن 

 یعود لنفس أصحاب الحقوق.
نتاج أو تقدیم طلب لإلعفاء متعلق على المشغل، في مھلة ال تتجاوز تاریخ تقدیم خطة التطویر واإل

بھذه الخطة، أن یقترح اسما للمشروع أو الحقل. یسري اسم الحقل اعتبارا من التاریخ الذي تتم فیھ 
 الموافقة على ھذا االسم.

 تُتخذ القرارات النھائیة حول التسمیات من قبل الوزیر.
 

 شكل وتعبئة وتصنیف العینات المقدمة: - ۱٥۰المادة 
ز جمیع العینات بعالمات على نحو واضح ومقاوم للماء، بحیث یتم تحدید الحق البترولي یجب تمیی

والمشغل المعني وتاریخ أخذ العینة واسم الشخص الذي قام بأخذ العینة وتسمیة البئر وعمقھ أو 
 فاصل العمق الذي تم منھ جمع العینات.

 یق ما یلي:ما لم تقرر ھیئة إدارة قطاع البترول خالف ذلك، یتعین تطب
یجب تمییز العینات المأخوذة من اختبارات التكوین وسجالت اختبار التكوین، باإلضافة إلى  (أ)

 المتطلبات المذكورة آنفا، برقم االختبار ونوع االختبار ومدة التدفق ونوع السائل.
من یجب وضع عینات السوائل في عبوات األلومنیوم المعتمدة للعینات بغطاء دائري مسنن  (ب)

 نوع یؤدي إلى فقدان أقل مقدار ممكن من النفط والغاز.
یجب تعبئة عینات القطوع في حقائب مانعة للتسرب ذات نوعیة جیدة أو في عبوات البولي  (ج)

إثیلین ذات الكثافة العالیة. كما یجب حفظ العینات غیر المغسولة المأخوذة من فواصل تحتوي على 
ذات كثافة عالیة. ویجب أن تكون األحجام االجمالیة الخارجیة سائل حفر في عبوات بولي إثیلین 

 سم طوال. ۹۰۱۱۰سم عرضا و۲۷سم ارتفاعا، ۱٤للصنادیق على النحو التالي: 
سم  ۱۰یجب تسلیم المحاور التقلیدیة في صنادیق متینة وصلبة باألحجام الخارجیة التالیة:  (د)

 سم طوال، و ۹۰۱۱۰سم عرضا و  ٤۰ارتفاعا، 
 یجب تسلیم المقاطع التقلیدیة الرقیقة حسبما تقرر ھیئة إدارة قطاع البترول. (ه)
 

 قیاس العینات المستخرجة واإلنتاج: - ۱٥۱المادة 
على صاحب الحق قیاس تدفق البئر والبترول المستخرج والمنتج والمنقول والمباع، عمالً 

یر واإلجراءات المطبقة والمقبولة باإلرشادات الصادرة عن الوزیر التي یجب أن تستند إلى المعای
 عالمیا. یجب الموافقة على معدات ومعاییر وإجراءات القیاس من قبل ھیئة إدارة قطاع البترول.

لھیئة إدارة قطاع البترول فحص المعدات وإجراءات القیاس المستخدمة. في حال تبیّن أن المعدات 
 حب الحق إجراء التصحیحات الضروریة.أو اإلجراءات المستخدمة معیبة أو غیر فاعلة، على صا

في حال توصلت ھیئة إدارة قطاع البترول إلى نتیجة مفادھا أن المعدات أو اإلجراءات المستخدمة 
قد أنتجت حسابات غیر صحیحة حول مستویات اإلنتاج، فیجب اعتبار ھذا الوضع قائما منذ إجراء 

ي سبقھا ھذا الوضع أو إذا كان صاحب آخر فحص، إال إذا بررت أسباب محددة ھذه النتیجة الت
 الحق قادرا على إثبات أن ھذا العیب أو عدم الفاعلیة كان قد استمر لفترة زمنیة أقصر.

یجب معایرة معدات القیاس سنویا. بناء على معایرة معدات القیاس، على صاحب الحق تزوید ھیئة 
كن عملیا بعد االنتھاء من إعداد ھذه إدارة قطاع البترول بجمیع تقاریر المعایرة في أقرب وقت مم

 التقاریر.
 



 إدارة البیانات الواردة من األنشطة البترولیة: - ۱٥۲المادة 
على صاحب الحق الحصول على المواد والوثائق الضروریة التي تضمن وتثبت سالمة وفاعلیة 

، عمالً بأحكام ھذا  أداء األنشطة البترولیة وإعدادھا وتخزینھا، وتزوید ھیئة إدارة قطاع البترول
 المرسوم ووثائق الحقوق البترولیة ذات الصلة.

یجب تقدیم ما تم جمعھ أو الحصول علیھ من بیانات ومحاضر وسجالت والمعلومات ألخرى 
المتعلقة باألنشطة البترولیة إلى ھیئة إدارة قطاع البترول باألسالیب والصیغة التي تقررھا ھیئة 

 أن تكون ذات نوعیة جیدة وقابلة إلعادة استنساخھا.إدارة قطاع البترول، ویجب 
یجب أن تكون المواد والمعلومات التي یتم تقدیمھا أو توفیرھا لھیئة إدارة قطاع البترول محددة على 

نحو ال لبس فیھ ویجب أن تكون مصحوبة بالمعلومات التقنیة الضروریة المتصلة بالنوعیة 
ریة بما یتفق مع النظام العالمي لوحدات القیاس المتریة والخصائص. یجب استخدام وحدات قیاس مت

 في جمیع الوثائق.
 

 تنظیم وتخزین واستعادة البیانات والوثائق: - ۱٥۳المادة 
على صاحب الحق تطبیق المحافظة على أنظمة محدّثة إلدارة وتخزین الوثائق والعینات الضروریة 

ن الوصول إلیھا بطریقة منظمة تسمح باستعادة لألداء الرشید لألنشطة البترولیة والتي بإالمكا
 سریعة للمعلومات.

یجب أن تبقى في لبنان الوثائق األصلیة والعینات التي تم جمعھا، ویخضع إرسالھا إلى الخارج 
 لموافقة الوزیر بناء على رأي ھیئة إدارة قطاع البترول.

ترولي، في حال لم توافق ھیئة على صاحب الحق حفظ الوثائق المذكورة طوال مدة سریان الحق الب
إدارة قطاع البترول على غیر ذلك. یجب تسلیم الوثائق األصلیة ومجموعات العینات إلى ھیئة إدارة 

 قطاع البترول عند انتھاء سریان الحق البترولي.
 

 ملكیة وسریة البیانات: - ۱٥٤المادة 
تعلق باألنشطة البترولیة أو ینتج عنھا تكون جمیع البیانات التي یتم جمعھا أو الحصول علیھا في ما ی

 بموجب الحق البترولي المعني، ملكا للدولة.
یكون تقدیم البیانات أو التحلیالت أو التقاریر التي یتم جمعھا أو الحصول علیھا من قبل صاحب 

 الحق وتقدیمھا إلى ھیئة إدارة قطاع البترول بموجب حق بترولي مجانیا.
ف ذلك، تبقى جمیع البیانات التي یتم جمعھا أو الحصول علیھا في ما ما لم یتم االتفاق على خال

 یتعلق باألنشطة البترولیة أو ینتج عنھا، سریة.
على أي شخص یقدّم خدمات للدولة اللبنانیة أو یعمل لحسابھا، في ما یتصل بأیة معلومات متعلقة 

لحفاظ علیھا مھما ألسباب تجاریة أو باألنشطة البترولیة اطلع علیھا بحكم وظیفتھ، أو التي یُعتبر ا
 تنافسیة:

 الحفاظ على سریة ھذه المعلومات، (أ)
 منع اآلخرین من الوصول إلى ھذه المعلومات أو معرفتھا، (ب)
منع استخدام ھذه المعلومات ألیة غایة غیر تلك التي تلقت من أجلھا الھیئة الحكومیة المعنیة  (ج)

 ھذه المعلومات.
لسریة وفقاً للفقرة المذكورة أعاله على الشخص المعني بعد انتھاء خدمتھ أو یسري أیضا موجب ا

 عملھ لدى الھیئة الحكومیة المعنیة.
یجب الحفاظ على سریة البیانات التي یتم جمعھا أو الحصول علیھا بموجب رخصة استطالع ما من 



بعد انتھاء  مناطق خارج المنطقة الخاضعة لحق بترولي حصري، لمدة تصل إلى خمس سنوات
سریان رخصة االستطالع. یجب التعامل مع البیانات التي یتم جمعھا داخل منطقة خاضعة لحق 

 بترولي حصري كأیة بیانات أخرى یتم جمعھا أو الحصول علیھا فیما یتعلق بھذه المنطقة الحصریة.
التفاقیة  یجب الحفاظ على سریة البیانات التي یتم جمعھا أو الحصول علیھا من منطقة خاضعة

 استكشاف وإنتاج حصریة طیلة المدة التي تسري فیھا اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج المعنیة.
یجب الحفاظ على سریة البیانات التي یتم جمعھا في ما یرتبط أو ینتج عن األنشطة البترولیة المنفذة 

 الحق البترولي.وفقا لحق بترولي ما غیر رخصة االستطالع، للمدة التي یسري فیھا مفعول ھذا 
یخضع نقل البیانات أو نسخ عن البیانات التي یتم جمعھا أو الحصول علیھا في ما یرتبط بأنشطة 

بترولیة أو حقوق بترولیة أو تنازل عن حقوق متعلقة بھذه البیانات، لموافقة الوزیر بناء على رأي 
و التنازل عنھا بناء على إشعار ھیئة إدارة قطاع البترول، وذلك باستثناء نقل البیانات أو الحقوق أ

 مسبق یتم تقدیمھ إلى الوزیر مع نسخة الى ھیئة إدارة قطاع البترول.
مع مراعاة أحكام ھذه المادة، للھیئات الحكومیة إصدار تصریحات وإعالنات عامة للجمھور تتعلق 

ل. لھیئة إدارة باألنشطة البترولیة المنفذة بموجب حق بترولي وما یتصل باحتماالت اكتشاف البترو
 قطاع البترول أیضا تقاسم ھذه البیانات مع سلطات حكومیة أخرى مختصة بناء على طلبھا.
لصاحب حق بترولي ما التخلي عن حمایة السریة المنصوص علیھا في وفقا لقانون الموارد 

 البترولیة في المیاه البحریة.
 

 تأھیل وتدریب العاملین: - ۱٥٥المادة 
جمیع العاملین المنخرطین في األنشطة البترولیة المؤھالت والتدریب الكافیین یجب أن یكون لدى 

 لتنفیذ أعمالھم على نحو فاعل وسلیم.
على صاحب الحق أن یضمن أن یكون لدى عمالھ ومستخدمیھ وعمال ومستخدمي المتعاقدین معھ 

 المؤھالت والتدریب الكافیین لتنفیذ أعمالھم على نحو فاعل وسلیم.
ماد معاییر محددة لوصف المھام ذات الصلة المرتبطة بالسالمة وحمایة البیئة، باإلضافة یجب اعت

 إلى معاییر اختیار العاملین المسؤولین عن المصادقة على المشاریع.
على صاحب الحق ضمان أن یكون جمیع العاملین المنخرطین في األنشطة البترولیة، سواء كانوا 

لدى المشغل أو لدى المتعاقدین مع صاحب الحق، على اطالع ممن یعملون لدى صاحب الحق أو 
تام في ما یتعلق بالمنشآت والسیاسات واإلجراءات التشغیلیة ذات الصلة. وعلى صاحب الحق أیًضا 

 أن یضمن أن یكون لدى ھؤالء االجراء التدریب والخبرة الكافیین للتعامل مع حاالت الطوارئ.
طاء أولویة لتدریب اللبنانیین من أجل توظیف اللبنانیین في على صاحب الحق والمتعاقد معھ إع

 جمیع المستویات التنظیمیة لدى صاحب الحق أو المتعاقد.
على صاحب الحق بالتشاور مع الوزیر أن یقترح وینفذ برنامجا فاعال لتوظیف وتدریب اللبنانیین 

، مع مراعاة متطلبات لكل مرحلة من مراحل األنشطة البترولیة وفي جمیع مستویات اإلدارة
السالمة والحاجة إلى المحافظة على معاییر معقولة بشأن الفاعلیة في تنفیذ األنشطة البترولیة. یمكن 

تدریب ھؤالء العمال والمستخدمین داخل الجمھوریة اللبنانیة أو خارجھا حسبما تتطلبھ برامج 
 التدریب المعدة.

یع العاملین، بمن فیھم العاملون لدى المتعاقدین على صاحب الحق أیضا أن یضمن أن یكون لدى جم
 معھ، التدریب والخبرة الكافیین للتعامل مع حاالت الطوارئ.

 

 



 تدریب العاملین في القطاع العام ودعم الدولة: - ۱٥٦المادة 
على صاحب الحق والمشغل توفیر التدریب لموظفي الدولة المنخرطین في إدارة الموارد البترولیة 

شطة البترولیة واألنشطة المرتبطة بھا. وینطبق نفس ھذا االلتزام التدریبي المطلوب من ورصد األن
صاحب الحق والمشغل على المعلمین والمدربین العاملین أو المرتبطین بمؤسسات لبنانیة ممولة من 

 القطاع العام.
وظفي الدولة على كل صاحب حق التعاون مع الوزیر في منح الفرصة لعدد متفق علیھ بینھما من م

المدنیین والعاملین المرتبطین بھیئات حكومیة تعنى بإدارة الموارد البترولیة ورصد األنشطة 
البترولیة ومراقبتھا، للمشاركة في األنشطة التدریبیة التي یتم توفیرھا لعمال ومستخدمي صاحب 

 الحق أو أي من الشركات المرتبطة.
 

 الشراء والمواد المحلیة: - ۱٥۷المادة 
یجب إخضاع العقود الرئیسیة لشراء السلع والخدمات لغایات تنفیذ األنشطة البترولیة للمناقصة 

العمومیة. ویجب مراعاة النوعیة والسعر وشروط التسلیم والضمانات المقدمة عند تقویم العروض 
م ومنح العقود. یندرج في إطار العقود الرئیسیة أي عقد یؤثر بشكل ملموس أو جوھري على تصمی

أو أداء المنشآت، أو المفھوم أو الجدول الزمني للتطویر أو اإلنتاج أو إدارة الموارد وسیاسات 
استنفادھا. یندرج أیضا في إطار العقود الرئیسیة العقود ذات القیمة المرتفعة، وھذا یعني أن تنفیذ 

 یة لصاحب الحق.العقد أو عدم تنفیذه قد یؤثر جوھریا على تنظیم المشروع أو على القدرة المال
على صاحب الحق أن یضمن أن یمنح المشغل معاملة تفضیلیة لشراء السلع والخدمات ذات المنشأ 
اللبناني، حین تكون ھذه السلع والخدمات قادرة على المنافسة دولیا في ما یختص بنوعیتھا ومدى 

 توافرھا وسعرھا وأداءھا.
التي، من حیث طبیعتھا المادیة أو من حیث قیمتھا إن السلع والخدمات ذات المنشأ اللبناني ھي تلك 

المضافة، مصنّعة أو مبنیة أو مؤداة بغالبیتھا في لبنان من قبل لبنانیین أو من قبل شركة یملكھا 
 ویتحكم بھا لبنانیون.

 تخضع المناقصة العمومیة لشراء سلع وخدمات إلى القواعد التالیة:
إرسال العروض إلى عدد معقول من المزودین الذین  یجب توزیع دعوات التأھیل لتقدیم أو (أ)

یعتبرون أو یُتوقع منھم أن یكونوا قادرین من حیث النوعیة والمؤھالت والخبرات على تسلیم السلع 
 أو أداء الخدمات المطلوبة،

 یجب منح مھلة معقولة إلعداد العروض، (ب)
عوین تحدیدا لتقدیم العروض أو ال، یجب أن یتلقى جمیع المزودین المحتملین، سواء كانوا مد(ج) 

 مواصفات الدعوة نفسھا،
یجب أال تكون المواصفات ومھل تقدیم العروض وشروط التسلیم معقدة لكي ال یتم استثناء  (د)

 مزودین منافسین على نحو غیر مناسب،
 یجب تقدیم نسخة عن قائمة العارضین المؤھلین إلى ھیئة إدارة قطاع البترول للعلم، (ه)
 یجب إبالغ ھیئة إدارة قطاع البترول بالقرار الذي یتم بموجبھ منح عقود تزوید رئیسیة، )(و

یجب توفیر المعلومات المتعلقة بمنح عقد تزوید رئیسي من قبل المشغل أو صاحب الحق، كما  (ز)
 یجب أن تتضمن ھذه المعلومات المقومات األساسیة التي تبرر اختیار المزود.

 

 مان:الض - ۱٥۸المادة 
على صاحب الحق ان یعقد جمیع أنواع الضمان الكافیة المطلوبة في ما یتعلق باألنشطة البترولیة 



ویُحافظ علیھا، عمالً بقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة والقوانین اللبنانیة المرعیة اإلجراء 
 حین إلى آخر.وأنواع الضمان األخرى بحسب ما یعود للوزیر فرضھ على صاحب الحق من 

في حال الحصول على ضمان من دولة غیر الجمھوریة اللبنانیة، یجب أیضا تطبیق القوانین 
 المرعیة اإلجراء والشروط التنظیمیة في تلك الدولة، لكن دون المس بالشروط التنظیمیة اللبنانیة.

ت ناتجة عن یجب أن توفر تغطیة الضمان الذي یعقده صاحب الحق حمایة للدولة من أیة مطالبا
 األنشطة البترولیة أو ناشئة عن حقوق أو التزامات ممنوحة وفقا لحق بترولي.

یمكن توفیر أي ضمان مطلوب عقده من قبل صاحب الحق حسب تقدیر صاحب الحق بموافقة 
 الوزیر، من خالل واحد أو أكثر من الخیارات التالیة:

لحق بالكامل، وفي ھذه الحالة یجب أن الضمان عبر شركة ضمان یملكھا ویتحكم بھا صاحب ا (أ)
 تكون األقساط لتغطیة مماثلة ووفق معدالت سوق التأمین الدولي الرائجة لتغطیة تأمینیة مماثلة.

صاحب الحق الذي یستفید من الضمان الذي یتم إنشاؤه لمصلحة األنشطة البترولیة كجزء من  (ب)
ألقساط وفق النسب المطلوبة للحصول على تغطیة ضمان عالمیة، وفي ھذه الحالة یجب أن تكون ا

 تغطیة الضمان العالمیة تلك،
 الضمان عبر أسواق الضمان العالمیة باألسعار السائدة، شرط أن: (ج)

یمكن لشركة ضمان یملكھا صاحب الحق بالكامل من المشاركة في ما یتم إنشاؤه عالمیا من أي  )1(
 ضمان أو إعادة ضمان، و

ب الحق الخیار في أن یطرح مناقصات عمومیة وینشئ كل أشكال إعادة یجب أن یكون لصاح )2(
 الضمان المالئمة ألي ضمان یتم إنشاؤه عبر شركات ضمان مسجلة في الجمھوریة اللبنانیة.

على صاحب الحق أن یطرح على نحو تنافسي مناقصات عمومیة لتجدید جمیع بوالص التأمین في 
) سنوات، إال إذا نص على خالف ذلك اتفاقیة ۳قل كل ثالث (األسواق العالمیة مرة واحدة على األ

 االستكشاف واالنتاج، وتم الحصول على موافقة الوزیر.
 

 غرامة التأخیر على المدفوعات المتأخرة: - ۱٥۹المادة 
تترتب غرامة تأخیر على أي مبلغ مستحق الدفع عمالً بقانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة 

ى األنشطة أو الحقوق البترولیة ویجب أن تكون غرامة التأخیر مساویة لتلك المسددة بشأن الذي یرع
 الضرائب المقتطعة، بموجب قانون اإلجراءات الضریبیة.

) یوما من االحتساب ۱٥یجب تسدید المدفوعات غرامات التأھیل ورصیدھا خالل خمسة عشر (
تخرج أو المنتجات البترولیة األخرى. ویجب أیضا النھائي لألتاوة المفروضة على النفط الخام المس

تطبیق قاعدة تسدید المدفوعات وغرامات التأخیر ورصیدھا في الحاالت التي یكون فیھا تحدید 
القیمة خاضع لطعن قضائي إداري. وتحتسب المھلة الزمنیة للطعن القضائي اإلداري وفقاً للقانون 

 اإلداري اللبناني المرعي اإلجراء.
 

 استعمال أسعار صرف العمالت: - ۱٦۰ة الماد
عند تحویل األسعار والحسومات والتكالیف والمصاریف المقیدة في فواتیر بالعملة األجنبیة، یجب 
 استخدام المعدل الیومي ألسعار صرف العمالت الصادر یومیا عن مصرف لبنان للبیع والشراء.

ي یتم إجراؤه وفقا للفقرة األولى من ھذه یجب استخدام أربع منازل عشریة في احتساب التحویل الذ
 المادة.

یجب تدویر المبلغ النھائي بعد احتسابھ وفقا للفقرتین األولى والثانیة من ھذه المادة إلى أقرب قیمة 
 باللیرة اللبنانیة.



 

 اإللغاء أو التنازل الجبري عن الحق البترولي: - ۱٦۱المادة 
المستند الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، أن یقرر بأن  لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزیر

یقوم الوزیر من خالل إشعار یوجھ إلى صاحب الحق، بإلغاء حق بترولي ألي سبب منصوص علیھ 
 في قانون الموارد البترولیة في المیاه البحریة ، بما في ذلك:

ارد البترولیة في المیاه البحریة في حال قام صاحب الحق بمخالفة أساسیة أو متكررة لقانون المو (أ)
أو إلتفاقیة االستكشاف واالنتاج أو القرارات الصادرة بحسب القانون المذكور أو شروط وأحكام 

 الحق البترولي،
في حال قدم صاحب الحق معلومات غیر صحیحة أو حجب معلومات مھمة تتعلق بتطبیق  (ب)

 الحق البترولي،
متثال خالل فترة زمنیة معقولة ألي قرار إداري أو قضائي في حال أخفق صاحب الحق في اال (ج)

 أو تحكیمي أو صادر عن خبیر محاید،
في حال صدر أمر أو تم اتخاذ قرار من قبل محكمة مختصة یقضي بتصفیة أعمال صاحب  (د)

 الحق، وفي حال لم تكن ھذه التصفیة لغایات الدمج أو إعادة الھیكلة وكان قد تم إبالغ الوزیر بھذا
الدمج أو إعادة الھیكلة، أو إذا تم شراء، غالبیة أسھم صاحب الحق من قبل الغیر بإستثناء الشركة 
 المرتبطة، دون موافقة الوزیر أو في حال طلب صاحب الحق الصلح الواقي أو في حالة إفالسھ.

لغاء الحق لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزیر المستند الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، إ
البترولي بأكملھ فقط إذا كانت المخالفة المشار إلیھا في الفقرة األولى من ھذه المادة تخالف موجب 

یقع على أصحاب الحقوق باالتحاد واالنفراد أو إذا ارتكب جمیع أصحاب الحقوق المخالفة 
 المنصوص علیھا في البند (د) من الفقرة األولى من ھذه المادة.

بناء على اقتراح الوزیر المستند الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول، بموجب  لمجلس الوزراء،
إشعار یوجھھ الوزیر أن یطلب من صاحب الحق الذي یرتكب مخالفة أو یبلغ منھ كما ھو منصوص 

علیھ في الفقرة األولى من ھذه المادة التنازل عن حصتھ في الحق البترولي إلى أصحاب الحقوق 
 ن في نفس الحق البترولي.اآلخرین المشاركی

في حال تقدیم إشعار التنازل إلى صاحب الحق، على صاحب الحق فورا ودون قید أو شرط دون 
مقابل ودون أیة حقوق للغیر التنازل عن نسبة مشاركتھ غیر المجزأة في الحق البترولي المعني 

ولي، وذلك بما یتناسب حسبما تم إشعاره، إلى أصحاب الحقوق اآلخرین المشاركین في الحق البتر
مع الحصة التي یملكھا قبل ھذا التنازل أصحاب الحقوق الذین یكتسبون ھذا الحق. وعلى كل من 

أصحاب الحقوق الذین یكتسبون ھذا الحق االلتزام بقبول التنازل. ال یُعتبر صاحب الحق الذي 
حب الحق المتناِزل عن یكتسب ھذه الحصة المتنازل عنھا مسؤوال عن أیة التزامات ترتبت على صا

حقھ قبل التنازل، لكن یجب إلزامھ بأیة قرارات تتخذھا الھیئات المختصة المسؤولة التي تتولى إدارة 
األنشطة البترولیة وفقا لوثیقة الحقوق البترولیة وااللتزامات التعاقدیة الناشئة عن ھذه القرارات 

 المشروعة.
ع البترول، إشعار صاحب الحق خالل فترة ال تقل عن على الوزیر، بناء على رأي ھیئة إدارة قطا

) یوما بأیة نیة إللغاء حق بترولي أو نیة تقدیم إشعار بالتنازل یوضح بالتفصیل المخالفة ۹۰تسعین (
 المفترضة التي تستند إلیھا الدولة.
) یوما من استالمھ ھذا اإلشعار توفیر أیة معلومات یرید ۳۰على صاحب الحق خالل ثالثین (

 صاحب الحق أن یأخذھا الوزیر بعین االعتبار قبل اتخاذ القرار النھائي باإللغاء أو التنازل الجبري.
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزیر المستند الى رأي ھیئة قطاع البترول، إلغاء الحق 



، في ) یوما من تاریخ إستالم صاحب الحق ھذا اإلشعار ٦۰البترولي على الفور، خالل ستین (
 حال:
لم یحاول صاحب الحق معالجة أو إزالة ھذه المخالفة الجوھریة وفق ما ینص علیھ إشعار (أ) 

 اإللغاء أو التنازل،
كان واضحا بما ال یدع مجاال للشك أن ھذه المخالفة وفق ما ینص علیھا اإلشعار غیر قابلة (ب) 

الحق، عندما یتعذر معالجة أو إزالة  ) یوما وكان صاحب۹۰للمعالجة أو اإلزالة خالل مدة التسعین (
 ھذه المخالفة في حال طلب الوزیر ذلك، غیر قادر على دفع التعویض الكامل للدولة،

لم یبِد صاحب الحق اعتراضھ على اإلشعار ولم یباشر لھذه الغایة إجراءات تقاضي أو تحكیم  (ج)
 وفقا للفقرة التاسعة من ھذه المادة.

ءات القضائیة أو التحكیمیة في حالة نشوء أي نزاع بین الدولة وأصحاب تجوز اإلحالة إلى اإلجرا
الحقوق حول ما إذا كان حق بترولي معین یجوز إلغاؤه، سواء تمت تلبیة المتطلبات المنصوص 

علیھا في الفقرات الخامسة أو السادسة أو السابعة أو قام صاحب الحق بمعالجة أو إزالة سبب 
ل، وسواء تم دفع التعویض بشأن سبب اإللغاء أو التنازل الجبري أو تعذّر اإللغاء أو إشعار التناز

 معالجة أو إزالة سبب تقدیم إشعار التنازل.
عند إحالة النزاع إلى محكمة أو ھیئة تحكیم، ال یمكن إلغاء الحق البترولي أو التنازل جبریا عن 

رار نھائي غیر قابل للطعن أو حكم نسبة المشاركة وفقا لھذه المادة حتى یتم حل موضوع النزاع بق
قابل للتنفیذ في لبنان، وفي ھذه الحالة فقط إذا كان اإللغاء أو التنازل الجبري متوافقا مع القرار أو 

 الحكم الصادر.
إذا كانت المخالفة ألحكام وشروط اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج متعلقة بمسألة متنازع علیھا بین 

لحق، وقد تمت إحالتھا للبت فیھا من قبل خبیر بحسب اتفاقیة االستكشاف الدولة اللبنانیة وصاحب ا
واإلنتاج، وفي ھذه الحالة ال یمكن أن یرتكز اإلشعار المقدم لصاحب الحق وفقا لھذه المادة على تلك 

المسألة كسبب لما یُنوى القیام بھ من إلغاء أو تنازل جبري عن اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج حتى 
 بیر بالمسألة.یبت الخ

 

 منع الفساد: - ۱٦۲المادة 
على كل شخص طبیعي أو معنوي یشارك في األنشطة البترولیة أن یتعاون مع الدولة اللبنانیة لمنع 

 الفساد.
على كل شخص منعوي یشارك في األنشطة البترولیة اتخاذ إجراءات إداریة تأدیبیة فوریة وتدابیر 

ئیا، وفقاً للقوانین اللبنانیة المرعیة االجراء، وإذا لزم األمر قانونیة لیمنع ویستقصي ویالحقا قضا
ووفقاً للقوانین المرعیة اإلجراء األخرى، أي شخص مشتبھ بتورطھ في فساد أو سوء استخدام 

 للموارد عمدا أو عبر إھمال جسیم.
ن الممكن ال یجوز تقدیم أو قبول أي عرض، أو مبلغ أو منفعة من أي نوع كان التي من شأنھا أو م

تفسیرھا على أنھا ممارسة غیر قانونیة أو فاسدة، سواء على نحو مباشر أو غیر مباشر، وذلك 
كتشجیع أو مكافأة عن أیة حقوق یتم منحھا من قبل الدولة بموجب قانون الموارد البترولیة في المیاه 

 ن األنشطة البترولیة.البحریة أو التخاذ إجراء أو قرار أو االمتناع عن اتخاذ إجراء أو قرار بشأ
یسري ما ذِكر آنفا أیضا على الشركات المرتبطة والوكالء والممثلین والمتعاقدین من الباطن أو 

 المستشارین حین یخالف ھذا العرض أو الھدیة أو المدفوعات أو المنافع:
 القوانین اللبنانیة المرعیة اإلجراء، (أ)

ر الرئیسي ألعمال صاحب الحق أو مالك المنشآت، أو قوانین بلد التكوین أو التسجیل أو المق (ب)



 للشركات المرتبطة وذلك في المقر الرئیسي ألعمالھا، أو
المبادئ المنصوص علیھا في اتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین األجانب في المعامالت  (ج)

 ھذه االتفاقیة.وشروحات ۱۹۹۷كانون األول  ۱۷التجاریة الدولیة الموقعة في باریس بتاریخ 
تاریخ  ۳۳) المصادق علیھا بموجب القانون رقم UNCACإتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( (د)
 . ۲۰۰۸تشرین األول  ۱٦
 

 تعامیم ومعاییر: - ۱٦۳المادة 
للوزیر باالستناد الى رأي ھیئة إدارة قطاع البترول إصدار تعامیم ووضع معاییر الستكمال وتطبیق 

مة حین تكون الزمة لغایات التعزیز والرصد والمتابعة والمراقبة وفقا لھذه األنظمة أو ھذه األنظ
الحقوق البترولیة الممنوحة كل على حدة. یجب أن تشمل صالحیة وضع تعامیم وتحدید واعتماد 

 معاییر ما ھو ضروري للمساعدة على جعل البیانات والمعلومات األخرى المعنیة متوفرة للجمھور.
یتعلق بالقرارات اإلداریة الفردیة، یجوز تحدید الشروط غیر المنصوص علیھا في قانون  في ما

الموارد البترولیة في المیاه البحریة وفي ھذه األنظمة وفي الوثائق الفردیة التي تمنح حقوق بترولیة، 
لبترولیة حین تكون ھذه الشروط المفروضة وفقا للقانون المذكور متصلة على نحو مالئم باألنشطة ا

 التي ترتبط بھا ھذه الشروط الخاصة.
 

 متطلبات إضافیة: - ۱٦٤المادة 
لھیئة إدارة قطاع البترول بعد موافقة الوزیر، وفي أي وقت، إصدار نماذج طلبات تتعلق بكافة 

مراحل األنشطة البترولیة، كما یعود للھیئة أن تصدر متطلبات إضافیة من البیانات والمعلومات 
باإلضافة الى نماذج الطلبات والبیانات والمعلومات والمستندات المنصوص علیھا في  والمستندات

 ھذا المرسوم.
على صاحب الحق أن یتقید بكافة نماذج الطلبات الصادرة عن ھیئة إدارة قطاع البترول وأي نماذج 

ومات اخرى قد تصدر خالل كافة مراحل األنشطة البترولیة، والتقید بتقدیم البیانات والمعل
 والمستندات التي تطلبھا ھیئة إدارة قطاع البترول في أي وقت من األوقات.

 

 النفاذ: - ۱٦٥المادة 
 ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ فور نشره.

 
 ۲۰۱۳نیسان  ۳۰بعبدا في                         

 االمضاء: میشال سلیمان                         
 یس الجمھوریة صدر عن رئ 

 رئیس مجلس الوزراء   
 االمضاء: محمد نجیب میقاتي

 وزیر المالیة                                    
 االمضاء: محمد الصفدي                             

 وزیر الطاقة والمیاه  
 االمضاء: جبران باسیل
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 . سالمة منشآت المعالجة والمنشآت المساعدة. ۱۲۰المادة 
 تصمیم أنظمة ومنشآت المعالجة. . ۱۲۱المادة 
 . تصمیم المنشآت المساعدة. ۱۲۲المادة 
 . أحكام عامة حول أنظمة السالمة. ۱۲۳المادة 
 . أنظمة الكشف عن الحریق والغاز. ۱۲٤المادة 
 . أنظمة التحكم والسالمة المتصلة بالمعالجة. ۱۲٥المادة 
 . أنظمة العوادم. ۱۲٦المادة 
 كھرباء واإلضاءة واإلغالق في حاالت الطوارئ.. أنظمة ال ۱۲۷المادة 
 . متطلبات عامة حول الصحة والسالمة والبیئة. ۱۲۸المادة 
 . خطة الصحة والسالمة. ۱۲۹المادة 
 . تحلیل المخاطر والسالمة. ۱۳۰المادة 
 . االختبار والتفتیش وإعداد التقاریر حول االمتثال لمتطلبات السالمة. ۱۳۱المادة 
 . إجراءات السالمة المتعلقة بتغییرات وتعدیالت وإصالحات األضرار. ۱۳۲ المادة

 . التسجیل والمتابعة واإلبالغ عن الحوادث واألضرار. ۱۳۳المادة 
 . حمایة بیئة العمل. ۱۳٤المادة 
 . حمایة صحة العمال والمستخدمین. ۱۳٥المادة 
 . المواد الخطرة. ۱۳٦المادة 
 وارئ.. الجھوزیة للط ۱۳۷المادة 
 . خطة مواجھة الظروف الطارئة. ۱۳۸المادة 
 . معدات الطوارئ. ۱۳۹المادة 
 . مناطق األمان. ۱٤۰المادة 
 . حمایة البیئة. ۱٤۱المادة 
 . مخالفة المعاییر البیئیة. ۱٤۲المادة 
 . المناطق المحمیة. ۱٤۳المادة 
 . التفتیش. ۱٤٤المادة 
 ئع المفاجئة.. التحقیق في الحوادث والوقا ۱٤٥المادة 
 . حضور ممثلي الحكومة خالل األنشطة البترولیة. ۱٤٦المادة 
 . المسؤولیة العامة لصاحب الحق. ۱٤۷المادة 
 . المسؤولیة عن انتھاك حقوق اآلخرین. ۱٤۸المادة 
 . تسمیة اآلبار والمكامن والمنشآت. ۱٤۹المادة 
 . شكل وتعبئة وتصنیف العینات المقدمة. ۱٥۰المادة 

 . قیاس العینات المستخرجة واإلنتاج. ۱٥۱ة الماد
 . إدارة البیانات الواردة من األنشطة البترولیة. ۱٥۲المادة 
 . تنظیم وتخزین واستعادة البیانات والوثائق. ۱٥۳المادة 
 . ملكیة وسریة البیانات. ۱٥٤المادة 
 . تأھیل وتدریب العاملین. ۱٥٥المادة 
 لقطاع العام ودعم الدولة.. تدریب العاملین في ا ۱٥٦المادة 
 . الشراء والمواد المحلیة. ۱٥۷المادة 



 .  الضمان. ۱٥۸المادة 
 . غرامة التأخیر على المدفوعات المتأخرة. ۱٥۹المادة 
 . استعمال أسعار صرف العمالت. ۱٦۰المادة 
 . اإللغاء أو التنازل الجبري عن الحق البترولي. ۱٦۱المادة 
 . منع الفساد. ۱٦۲المادة 
 . تعامیم ومعاییر. ۱٦۳المادة 
 . متطلبات إضافیة. ۱٦٤المادة 
 . النفاذ. ۱٦٥المادة 


