
 
)قائمة الشركات املؤهلة مسبقاً ( من دفرت الشروط ملنح اتفاقيات استكشاف وإنتاج  3تعديل امللحق 

)دفرت الشروط اخلاص بدورات الرتاخيص يف املياه  91/9/7192اتريخ  33الصادر ابملرسوم رقم 
 البحرية ومنوذج اتفاقية االستكشاف واإلنتاج(

 
 79/2/7192صادر بتاريخ  - 9932مرسوم رقم 

 
 72/2/7192الصادرة بتاريخ  33مت نشره يف اجلريدة الرمسية العدد 

 
 

 إن رئيس الجمهورية،
 بناء على الدستور،
)الموارد البترولية في المياه البحرية( وال سيما المادة  12/8/1222تاريخ  231بناء على القانون 

 منه، 8
نظمة والقواعد المتعلقة باألنشطة )األ 32/2/1223تاريخ  22181بناء على المرسوم رقم 

 ،)البترولية
)تأهيل الشركات مسبقاً لالشتراك في دورة  21/1/1223تاريخ  1881بناء على المرسوم رقم 

 ،)التراخيص لألنشطة البترولية
 )دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه 21/2/1222تاريخ  23بناء على المرسوم 

 ،)ة االستكشاف واإلنتاجالبحرية ونموذج اتفاقي
)إستكمال دورة التراخيص األولى في المياه  1222كانون الثاني  11/و تاريخ 2بناء على القرار 
 ،)البحرية اللبنانية

 ،1/5/1222تاريخ  22بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 
 ،1/1/1222تاريخ  12جلستها رقم بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول بموجب محضر 

 وبناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
 ،5/2/1222وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي
 

ً  -2المادة   تعديل قائمة الشركات المؤهلة مسبقا

 استكشاف)قائمة الشركات المؤهلة مسبقاً( في دفتر الشروط لمنح اتفاقيات  3يُعدّل الملحق رقم 
)دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص  21/2/1222تاريخ  23وإنتاج الصادر بالمرسوم رقم 

في المياه البحرية ونموذج اتفاقية االستكشاف واإلنتاج( وتُستبدل قائمة الشركات الواردة في هذا 
 .الملحق بالقائمة المعدّلة الصادرة بموجب هذا المرسوم

 

 النفاذ -1المادة 



 .بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسميةيُعمل 
 

  1222تموز  12بعبدا في 
  االمضاء: ميشال عون

  صدر عن رئيس الجمهورية
  رئيس مجلس الوزراء

  االمضاء: سعد الدين الحريري
  وزير الطاقة والمياه

  االمضاء سيزار أبي خليل
  وزير المالية

  االمضاء: علي حسن خليل
 

 األسباب الموجبة
 

لما كانت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قد نظمتا دورة تأهيل مسبق للشركات 
 ،1223في العام  1881/1223لالشتراك في دورة التراخيص األولى بموجب المرسوم 

قد صدر عن وزير الطاقة  21/2/1222تاريخ  23و 21ولما كان وبعد صدور المرسومين رقم 
)إستكمال دورة التراخيص األولى في المياه  1222كانون الثاني  11/و تاريخ 2 والمياه القرار رقم

البحرية( وقد قضى في المادة الثالثة منه بإجراء دورة تأهيل ثانية للشركات الراغبة في االشتراك 
 في دورة التراخيص األولى،

تأهل بموجبها شركات ولما كانت هيئة إدارة قطاع البترول قد نظمت دورة التأهيل الثانية التي 
جديدة، كما تم إسقاط صفة التأهيل عن شركة واحدة من الشركات المؤهلة مسبقا، وتم تأهيل شركة 
مؤهلة مسبقا كصاحب حق غير مشِغل بموجب دورة التأهيل الثانية كصاحب حق مشِغل، وبالتالي 

دفتر الشروط لمنح  )قائمة الشركات المؤهلة مسبقا( من 3أصبح من الضروري تعديل الملحق رقم 
)دفتر الشروط الخاص  21/2/1222تاريخ  23اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بالمرسوم رقم 

بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية االستكشاف واإلنتاج( واستبدال قائمة 
 .لمرسومالشركات المحددة في هذا الملحق بقائمة الشركات المعدلة الصادرة بموجب هذا ا
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