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 الفصل األول
 أحكام متهيدية

 
 التعریفات -۱المادة 

 :یقصد بالمصطلحات والتسمیات، أینما وردت في ھذا القانون ما یلي
 :المیاه البحریة 

ي والى الحدود التي ال تتعارض المیاه اإلقلیمیة ومیاه المنطقة االقتصادیة الخالصة والجرف القار
 .الداخلیة مع أحكام القانون الدولي باستثناء المیاه

 
 :االكتشاف 

أول تواجد للبترول یُعثر علیھ في مكمن في باطن األرض من خالل حفر بئر والذي یمكن 
 .استخراجھ إلى السطح من خالل األسالیب التقلیدیة والحدیثة المتبعة في الصناعة البترولیة

 
 :منطقةال 

للوالیة القضائیة اللبنانیة والذي  أي جزء من المناطق البحریة التابعة للجمھوریة اللبنانیة والخاضعة
على أن یخضع أي تعدیل في حدود ھذه المنطقة  ،یمنح ضمنھ حق التنقیب عن البترول واستخراجھ

ف واإلنتاج المتعلقة ألحكام التخلي عن المساحات المقررة في ھذا القانون وفي اتفاقیة االستكشا
 .بالمنطقة

 
 :الوزیر 

 .وزیر الطاقة والمیاه
 :صاحب الحق 

أي شركة مساھمة تساھم في األنشطة البترولیة وفقا لھذا القانون من خالل اتفاقیة استكشاف وإنتاج 
 .البترول بترولي أو رخصة بترول تخولھا العمل في قطاع

 
 :البترول 

من المواد الھیدروكاربونیة الموجودة  جمیع أنواع الغاز أو غیرھاالنفط والغاز الطبیعي أو كالھما و
في حالتھا الطبیعیة في باطن قاع البحر. وكذلك غیرھا من المواد الھیدروكاربونیة في حالة سائلة أو 

 غازیة.
 
 اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج 

المالحق النموذجیة التي في ذلك  اتفاقیة مبرمة بین الدولة وما ال یقل عن ثالثة أصحاب حقوق بما
منھا والتي تنظم العالقة بین الدولة وأصحاب الحقوق  تشكل بموجب بنود االتفاقیة جزءاً ال یتجزأ

 .البترول وإنتاجھ في منطقة محددة من أجل القیام باستكشاف
 
 :رخصة البترول 

 .ده الرخصةالترخیص الممنوح لصاحب حق أو أكثر لممارسة أنشطة بترولیة على النحو الذي تحد



 :األنشطة البترولیة 
الموجود في باطن البحر، مثل  التخطیط واإلعداد والتركیب وتنفیذ األنشطة المرتبطة بالمكمن

االستطالع واالستكشاف واإلنتاج واالستثمار ومد خطوط األنابیب وتطویر المرافق واإلنتاج من 
شطة. ال یعتبر من األنشطة البترولیة نقل المكامن والنقل باإلضافة إلى التوقف عن القیام بھذه األن

 .بالجملة بواسطة السفن والمركبات البترول
 
 :الحق البترولي 

أو غیرھا من التراخیص التي  الحق الناشئ عن رخصة البترول أو اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج
 .تمنحھا الدولة من أجل القیام باألنشطة البترولیة وفقا لھذا القانون

 
 :روليالسجل البت 

 .من ھذا القانون ٥۲سجل لتسجیل الحقوق البترولیة كما ھو منصوص علیھ في المادة 
 
 :المكمن 

تراكم منفصل للبترول في وحدة جیولوجیة محددة بمزایا خاصة ذات طبیعة صخریة أو تراكیبیة أو 
 .ر مقیداستراتیغرافیة بحیث یكون الضغط في النفط أو الغاز داخل الوحدة الجیولوجیة باتصال غی

 
 :الُمنشأة 

والسفن التي تنقل  محطة أو تجھیزات أخرى مخصصة لألنشطة البترولیة باستثناء المركبات
البترول بالجملة، وتعتبر من المرافق، األنابیب والكابالت المعدّة ألنشطة البترول ما لم ینص القانون 

 .عقد استكشاف وإنتاجعلى خالف ذلك، على أن تحدد المنشآت والتجھیزات األساسیة ضمن كل 
 
 :االستطالع 

األنشطة الھادفة إلى تحدید وجود واحد أو أكثر من المكامن البترولیة وذلك بوسائل المسح 
الجیولوجیة والبتروفیزیائیة والجیوفیزیائیة والجیوكیمیائیة أو الجیوتقنیة، وغیرھا من األنشطة التي 

 .ینص علیھا الحق البترولي
 
 :االستكشاف 

ر الستكشاف أو تقویم محتوى المكمن، كذلك التشغیل واستعمال المنشأة إلى الحد الممكن حفر اآلبا
 .استعمالھ لغرض الحفر االستكشافي

 
 :اإلنتاج 

المقصود وحقن المكمن كجزء  استخراج البترول من المكمن ویشمل حفر آبار اإلنتاج إلى المكمن
مكمن وتحسین ومعالجة المواد المستخرجة من ال من النشاط البترولي والتطویر وتحسین المستخرج

عملیات التقطیر التدمیري وتخزین البترول لنقلھ وشحن البترول  من المكمن البترولي باستثناء
 واإلعداد والبناء ووضع وتشغیل واستخدام منشآت لغرض اإلنتاج. وكذلك التخطیط

 
 
 



 :النقل 
تخطیط واإلعداد والبناء ووضع األنابیب شحن البترول بواسطة األنابیب ویشمل باإلضافة إلى ذلك ال

 .وتشغیل واستخدام المرفق ألغراض النقل
 
 :االستعمال 

وكذلك بناء ووضع وتشغیل  اإلنتاج وتوزیع الطاقة واالستعماالت األخرى للبترول المستخرج
 .واستخدام المنشأة لغرض االستغالل

 
 :المشغّل 

الحقوق البترولیة بتنفیذ  قوم لصالح أصحابالشركة التي یوافق على تعیینھا مجلس الوزراء لت
 األعمال الیومیة الخاصة بإدارة األنشطة البترولیة.

 
 :البئر 

الحفرة التي یتم حفرھا في قاع البحر لغایة اختراق الطبقات التي تحوي البترول، باستثناء الحفر 
 .قلیلة العمق، ألغراض المعایرة الزلزالیة

 
 :التطویر 

ناء وتشغیل المنشأة ألھداف األنشطة البترولیة بما في ذلك التخطیط واإلعداد التصمیم والھندسة وب
 .وتقدیم الخطط

 
 :بترول الكلفة 

التكالیف والنفقات التي  حصة كل صاحب حق بترولي من البترول المستخرج من المكمن، لتغطیة
المرعیة اإلجراء تكبدھا لقاء قیامھ باألنشطة البترولیة على النحو المنصوص علیھ في القوانین 

 .وإنتاج على حدة والمحددة في كل اتفاقیة استكشاف
 
 :بترول الربح 

الحصة المتوفرة لكل صاحب حق بترولي وللدولة من البترول المستخرج من المكمن بعد حسم 
بترول الكلفة وذلك على النحو المنصوص علیھ في ھذا القانون وفي كل اتفاقیة استكشاف وإنتاج 

 .على حدة
 
 :تاوةاأل 

كنسبة مئویة من البترول المستخرج من  عائدات الدولة المستحقة لھا بصفتھا مالكة الموارد البترولیة
 المكامن المحددة بموجب مرسوم.

 
 :الدولة 

والقوانین المرعیة  الجمھوریة اللبنانیة ومؤسساتھا على النحو المنصوص علیھ في الدستور
 .اإلجراء

 
 



 :الحكومة 
 .في الدستور والقوانین المرعیة اإلجراء ي الجمھوریة اللبنانیة على النحو المحددالسلطة التنفیذیة ف

 
 :الھیئة 

 .القانون المؤسسة ذات الطابع الخاص التي تتولى المھام المحددة في ھذا
 

 نطاق ھذا القانون -۲المادة 
ق بالمكامن تخضع ألحكام ھذا القانون، األنشطة البترولیة ضمن المیاه البحریة في ما یتعل -١

البترولیة التي تخضع للوالیة القضائیة للدولة وأي مساحة أو حقوق أخرى بما ال یتعارض 
 .مع القانون الدولي

تقسم المیاه الخاضعة للوالیة القضائیة للدولة إلى مناطق تحدد وفقا لخط عرض وخط طول  -٢
لوزیر المستند إلى بناء على اقتراح ا معینین وذلك بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء

 .رأي الھیئة
 

 مبادئ إدارة البترول -۳المادة 
 .یھدف ھذا القانون إلى تمكین الدولة من إدارة الموارد البترولیة في المیاه البحریة -١

تودع العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن األنشطة البترولیة أو الحقوق  -٢
 .البترولیة في صندوق سیادي

نظام الصندوق ونظام إدارتھ الخاصة، ووجھة استثمار وتوظیف واستعمال یحدد  -٣
العائدات بموجب قانون خاص باالستناد إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظیف 

عائداتھ بمثابة صندوق  واالستعمال، تحتفظ من خاللھا الدولة برأس المال وبجزء من
لمعاییر تضمن حقوق الدولة من  فقااستثماري لألجیال المقبلة، وتصرف الجزء اآلخر و

 .جھة، بما یجنّب االقتصاد أیة انعكاسات سلبیة محتملة على المدى القصیر والطویل
 

 الحقوق على الموارد البترولیة -٤المادة 
 .تعود ملكیة الموارد البترولیة والحق في إدارتھا حصرا للدولة

 
 التراخیص -٥المادة 

لھ القیام بذلك، وفقا ألحكام ھذا  شاط بترولي، ما لم یكن مرخصاال یمكن ألي كان أن یمارس أي ن
 .القانون

كما تخضع القوانین اللبنانیة األنشطة العائدة ألي شركة أجنبیة تنفذ أو تشارك في عملیات متعلقة 
 باألنشطة البترولیة.

 
 مشاركة الدولة -٦المادة 

وفقا ألحكام ھذا القانون،  لبترولیةتحتفظ الدولة بحق القیام أو المشاركة في األنشطة ا -١
االستكشاف واإلنتاج بموجب  وتحدد حصتھا في الرخصة البترولیة و/أو في اتفاقیة



 .مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة
ترول إنشاء شركة ب ،یمكن، عند االقتضاء، وبعد التحقق من وجود فرص تجاریة واعدة -٢

باالستناد إلى رأي  وطنیة، بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر
 الھیئة.

 
 التحضیرات إلطالق دورات التراخیص -۷المادة 

مجلس الوزراء وبناء على  یتولى الوزیر بالتنسیق مع الوزارات المعنیة، وبعد موافقة -١
إلطالق دورة تراخیص بترولیة وفقا  دراسة تضعھا الھیئة، إجراء التحضیرات الالزمة
االستراتیجي، وذلك قبل أن تمنح أي  ألحكام ھذا القانون، بما فیھا دراسة التقویم البیئي

 .حقوق بترولیة أو السماح بأنشطة بترولیة
أن تمنح أي حقوق بترولیة أو  تقوم الدولة بدراسة تقویم األثر البیئي االستراتیجي قبل -٢

یة. ویحدد نطاق ھذه الدراسة بمرسوم یتخذه مجلس الوزراء بناء تسمح بأنشطة بترول
 .على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة

 
 

 الفصل الثاين
 يف صالحيات احلكومة

 
 مجلس الوزراء -۸المادة 

سیما منھا المتعلقة بإدارة  یضع مجلس الوزراء السیاسة البترولیة العامة للدولة وال -١
یة، ویبت في اآلراء المختلفة بین األطراف المعنیة. ویفّوض الوزیر مواردھا البترول

 .وفقا ألحكام ھذا القانون التوقیع على اتفاقیات االستكشاف واإلنتاج
الدعوات للمشاركة في دورات التراخیص ودفاتر الشروط والشروط  تحدد شروط -٢

بشروط تأھیل الشركات  النموذجیة التفاقیة االستكشاف واإلنتاج ولالتفاقیات المرتبطة
 .بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة

 
 الوزیر -۹المادة 

یسھر الوزیر على تنفیذ السیاسیة البترولیة العامة وعلى تطبیق ھذا القانون لمنح الحقوق البترولیة، 
تبر مسؤوال عن المراقبة واإلشراف على ویع ،ویسعى إلى تعزیز إمكانیات الدولة البترولیة

األنشطة البترولیة. ویتخذ التدابیر الضروریة لحمایة المیاه والصحة والممتلكات والبیئة من التلوث 
 .حاالت الطوارئ في مواجھة

 
 ھیئة إدارة قطاع البترول -۱۰المادة 

باالستقاللین المالي تتمتع  »ھیئة إدارة قطاع البترول«تنشأ بموجب ھذا القانون ھیئة تسمى  
الوصایة، وتخضع بعض قراراتھا المالیة  واإلداري ترتبط بالوزیر الذي یمارس علیھا سلطة



 .مرسوم تنظیمھا واإلداریة لتصدیقھ، وفق ما یرد في
كما تخضع ألنظمتھا الداخلیة وأحكام ھذا القانون وھي ال تخضع ألحكام النظام العام للمؤسسات 

وال لمجلس الخدمة المدنیة بل تخضع لرقابة دیوان المحاسبة  ٤٥۱۷وم رقم العامة المصدق بالمرس
 .الالحقة

على اقتراح الوزیر ویحدد نظامھا  یعیّن مجلس إدارة الھیئة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء 
والرواتب بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء  وأصول عملھا وأصول التوظیف فیھا وسلّم الرتب

 :الصالحیات التالیة تراح الوزیر، وتناط بھاعلى اق
 .في لبنان وضع دراسات لجھة الترویج للموارد البترولیة المحتملة أ)(
رفع تقریر إلى الوزیر حول تقویم مؤھالت وقدرات مقدمي طلبات الترخیص للحقوق  ب)(

 .البترولیة
تفاقیات المرتبطة بھا وفقا واال إعداد مشاریع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخیص ج)(

 .ألحكام ھذا القانون
ورفع تقاریر حول نتیجة ھذه  معاونة الوزیر بالتفاوض حول اتفاقیات االستكشاف واإلنتاج د)(

 .الوزراء المفاوضات للوزیر التخاذ القرار النھائي في مجلس
ن تنفیذ التراخیص اإلدارة والمتابعة واإلشراف والمراقبة على األنشطة البترولیة وحس ه)(

 للوزیر للتصدیق علیھا. واالتفاقیات ووضع تقاریر دوریة فصلیة بھذا الشأن ورفعھا
 .وإزالة المنشآت تقویم خطط تطویر الحقول ونقل البترول ووقف األنشطة البترولیة و)(
 .إدارة بیانات األنشطة البترولیة ز)(
 .مسك وإدارة السجل البترولي ح)(

 
 الفصل الثالث
 االستطالع

 
 رخصة االستطالع -۱۱المادة 

یُحدّد مجلس الوزراء بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة  -١
 .الواجب استیفاؤھا الشروط العامة لمنح رخصة االستطالع ونطاقھا والرسوم

ال تتجاوز  یمنح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة رخصة االستطالع بموجب قرار لمدة -٢
 .ثالث سنوات

ال تكون رخصة االستطالع حصریة وال تعطي حاملھا أي أفضلیة أو امتیاز في ما یتعلق  -٣
 .بالحصول على أي حق بترولي آخر، وفقا ألحكام ھذا القانون

 .اللبنانیة تعتبر المعلومات الناتجة عن عملیات االستطالع ملكا للدولة -٤

 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الرابع
 تكشاف واإلنتاجمنح حقوق االس

 
 منح التراخیص -۱۲المادة 

یمنح مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة، ترخیصا حصریا  -١
للقیام باألنشطة البترولیة بموجب اتفاقیات االستكشاف واإلنتاج وذلك وفقا ألحكام ھذا 

 .القانون
 :تشمل اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج مرحلتین -٢

 .) عشر سنوات۱۰مرحلة االستكشاف لمدة ال تتجاوز ( أ)(
 .) ثالثین سنة۳۰مرحلة اإلنتاج لمدة ال تتجاوز ( ب)(

 
 الدعوة لتقدیم طلبات الترخیص -۱۳المادة 

یقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة، إطالق الدعوة للتقدم  -١
 بطلب الترخیص.

 .في دورات التراخیص لوزیر بعد استشارة الھیئة، إطالق الدعوات للمشاركةیتولى ا -٢

یتم اإلعالن عن مباشرة الھیئة باستقبال طلبات الترخیص في الجریدة الرسمیة وفي  -٣
 .یختارھا الوزیر الصحف المحلیة واألجنبیة والمواقع االلكترونیة التي

نھایة فترة تقدیم الطلبات وال یمكن تجاوز یجب أن یتم اإلعالن قبل ستة أشھر من تاریخ  -٤
شرط اإلعالن إال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى دراسة 

 .الھیئة
 

 الطلبات الجماعیة -۱٤المادة 
اتفاقیة استكشاف  یمكن لعدة شركات التعاون بھدف تقدیم طلب مشترك للحصول على -١

 .وإنتاج
في ما بین الشركات المتعاونة في  یر مع نسخة للھیئة عقود التعاون الموقعةیجب إیداع الوز -٢

 .القیام باألنشطة البترولیة ما بینھا، والمتعلقة بالحق البترولي أو
یمكن للوزیر، وبعد استشارة الھیئة أن یطلب في أي وقت إدخال تعدیالت على اتفاقیات  -٣

المرعیة اإلجراء واتفاقیة االستكشاف واإلنتاج التعاون بما یتوافق مع األحكام القانونیة 
 .واالتفاقیات المرتبطة بھا

 
 المؤھلون لتقدیم الطلبات -۱٥المادة 

 .مسبقا ال تمنح أي اتفاقیة استكشاف وإنتاج إال لشركات مساھمة مؤھلة



 
 

 مضمون الطلبات ورسومھا -۱٦المادة 
 .یتوجب على كل مقدم طلب دفع الرسوم المحددة -١

د بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر، محتوى الطلبات یحد -٢
 .والرسوم المتوجب دفعھا

 
 اإلجراءات الالحقة لتقدیم الطلب -۱۷المادة 

البترولیة، بإجراء عملیة تقویم  تقوم الھیئة بعد انتھاء مدة تقدیم الطلبات للحصول على الحقوق
 .إلى الوزیر توصیة بقائمة مختصرة من الالئحة ھلین وتُرفعواختیار الئحة المتقدمین المؤ

 
 اختیار المؤھلین للتفاوض -۱۸المادة 

یفاوض الوزیر بمعاونة الھیئة مقدمي الطلبات المؤھلین بموجب القائمة المختصرة وفقا  -١
 .لألسس والمعاییر المحددة في ھذا القانون وفي الدعوات

لتقدیم طلبات الترخیص وضع شروط خاصة إضافیة، في  یحق للوزیر لدى إطالقھ الدعوة -٢
وفقا لقرار معلل یَّطلع علیھ  ،ما یتعلق بدورة ترخیص أو منطقة محددة بعد استشارة الھیئة

 .مجلس الوزراء
یرفع الوزیر إلى مجلس الوزراء تقریرا عن نتائج المفاوضات التي أجراھا مع المتقدمین  -٣

 .واإلنتاج قیع اتفاقیة االستكشافالمؤھلین مرفقة بمقترحاتھ لتو
 

 اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج -۱۹المادة 
یخضع النص النھائي التفاقیة االستكشاف واإلنتاج لموافقة مجلس  موافقة مجلس الوزراء -١

الوزراء قبل توقیعھ من قبل الوزیر، ویصبح عندئذ مقدم الطلب الذي تم اختیاره صاحبا 
 .زئة وفق اتفاقیة االستكشاف واإلنتاجلحق بترولي غیر قابل للتج

تصبح اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج ساریة المفعول اعتبارا من تاریخ موافقة مجلس الوزراء  -٢
 .علیھا

یشكل أصحاب الحقوق في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج شراكة تجاریة غیر مندمجة وتعتبر  -٣
 .مساھمتھم فیھا غیر قابلة للتجزئة والتنازل

الفردیة والتضامنیة تجاه  یتحمل كل صاحب حق في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج المسؤولیة -٤
الغیر وتجاه شركائھ في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج وذلك بنسبة مشاركة كل منھم في 

 .االتفاقیة لجھة ما ینتج عن األنشطة البترولیة
ق الحصري المشترك بالقیام تمنح اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أصحاب الحقوق، الح -٥

 .والتفاقیة االستكشاف واإلنتاج باألنشطة البترولیة وفقا ألحكام القوانین المرعیة اإلجراء
وفقا للقوانین المرعیة  یعتبر كل صاحب حق مكلفا ضریبیا عن نشاطاتھ الخاضعة للضریبة -٦



 .اإلجراء
تجاه الدولة وتجاه  لحقتحدد اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج حقوق وموجبات صاحب ا -٧

 أصحاب الحقوق، وتتضمن ما یلي:
 .إحداثیات المنطقة الممنوحة بموجب اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أ)(
 .توزیع نسب المشاركة بین أصحاب الحقوق ب)(
 .مدة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج ومدة كل مرحلة ج)(
علقة بالمصاریف لمرحلة الحد األدنى لموجبات العمل وااللتزامات المت د)(

 .االستكشاف
 .واإلنتاج أحكام متعلقة باحتمال مشاركة الدولة في اتفاقیة االستكشاف ه)(
 .أحكام متعلقة بمسائل بیئیة متعلقة بالمنطقة و)(
القواعد واألحكام المحاسبیة المطبقة على األنشطة البترولیة الخاضعة التفاقیة  ز)(

 .حدید األرباحاالستكشاف واإلنتاج وطرق ت
 .أحكام متعلقة بحل النزاعات والتحكیم ح)(
للموافقة على خطة  الضمانات النموذجیة الدنیا التي تغطي موجبات العمل اإللزامیة ط)(

 .التطویر واإلنتاج، والتوقف عن األنشطة البترولیة وإیقاف تشغیل منشأة ما
 

ل -۲۰المادة   تعیین أو تبدیل المشغِّ
 .ین مشغّل ما لم یكن أحد أصحاب الحقوق ضمن اتفاقیة استكشاف وإنتاجال یجوز تعی -١

بناء على اقتراح الوزیر بعد استشارة الھیئة ولدى توقیع اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج یقوم  -٢
وال یجوز تغییر المشغّل الحقا إال بموافقة  ،مجلس الوزراء بالموافقة على تعیین مشغّل

 .مجلس الوزراء
 

 تمدید مدة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج -۲۱المادة 
االستكشاف واإلنتاج، أقل  في حال كانت مدة مرحلة االستكشاف، كما ھي محددة في اتفاقیة -١

) عشر سنوات، یحق لمجلس الوزراء بناء على طلب مقدم إلى الوزیر باالستناد ۱۰من (
 .ات العشرإلى رأي الھیئة، تمدید مدة مرحلة االستكشاف ضمن حدود السنو

في حال كانت مدة مرحلة اإلنتاج، كما ھي محددة في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، أقل من  -٢
) ثالثین سنة، یحق لمجلس الوزراء، بناء على طلب مقدم إلى الوزیر من قبل أصحاب ۳۰(

 .الحقوق، تمدید مدة مرحلة اإلنتاج ضمن حدود الثالثین سنة باالستناد إلى رأي الھیئة
تحدد معاییر وشروط تمدید مھل االستكشاف واإلنتاج بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء  -٣

 .على اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة
 

 حق الغیر بوضع منشأة -۲۲المادة 
كابالت أو غیرھا من  ال یحق ألصحاب الحقوق أن یمنعوا أو یعیقوا وضع أنابیب أو -١

المنطقة المشمولة باتفاقیة االستكشاف واإلنتاج في حال وافق  المنشآت في المنطقة أو فوق
یتم تركیبھا الحقا أال تعیق أي منشأة  مجلس الوزراء على وضع المنشأة. على أي منشأة



 .قائمة موجودة في المنطقة أو أي أنشطة بترولیة
بة قبل وضع تطبق أحكام الفقرة األولى من ھذه المادة في ما یتعلق بمسوحات المسار والتر -٢

 .المنشأة
 

 الموارد الطبیعیة األخرى -۲۳المادة 
أطراف أخرى غیر صاحب الحق  ال تحول اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج دون إمكانیة منح حقوق إلى

للقیام بأنشطة متعلقة بموارد طبیعیة غیر الموارد البترولیة، شرط أال تؤثر على األنشطة الجاریة أو 
 .األمر ذاتھ بالنسبة إلى البحث العلمي حبالمنشآت الموجودة. ینس

 
 التخلي عن مساحات -۲٤المادة 

تخفّض مساحة المنطقة بمقدار النصف على األقل لكل تمدید لمدة االستكشاف وفقا ألحكام  -١
من ھذا القانون وذلك بناء على قواعد تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء  ۲۱المادة 

 .الھیئة ستند إلى رأيبناء على اقتراح الوزیر الم
یتم التخلّي حكما عن أي مساحة ضمن منطقة غیر مشمولة بخطة تطویر موافق علیھا  -٢

 .المحددة في االتفاقیة ضمن اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج وذلك بنھایة مدة االستكشاف
یتم إبالغ الھیئة عن ھذا التخلي قبل ثالثة أشھر كحد أقصى من تاریخ سریان موجب  -٣

من شھر كانون األول من كل  تخلي. یسري مفعول التخلي ابتداء من الواحد والثالثینال
 .سنة

 
 التنازل عن اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج -۲٥المادة 

شرط أن یكون قد نفّذ  یجوز لصاحب الحق حصرا التنازل للدولة عن اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج
االستثماریة المحددة في اتفاقیة  دنى من النفقاتالحد األدنى من موجبات العمل أو الحد األ

ما علیھ من التزامات مالیة للدولة بما فیھا الضرائب  االستكشاف واإلنتاج، وان یكون قد سدد كامل
 .المستحقة

 
 الفصل اخلامس

 اخلطط املتعلقة ابإلنتاج والنقل
 

 التصریح المتعلق باإلنتاج -۲٦المادة 
ن تاریخ حفر آخر بئر استكشاف، على صاحب الحق إبالغ خالل مھلة أقصاھا سنتین م -١

 .باإلنتاج الوزیر خطیّا قراره حول المباشرة أو عدم المباشرة
یجب أن یرفق بالتصریح تقریر یتضمن األسباب التي دفعتھ إلى اتخاذ مثل ھذا القرار،  -٢

ة بالمكمن واالقتصادیة المتعلق باإلضافة إلى ملخص عن وضع المكمن والجوانب التقنیة
والدراسات المنجزة أو المخطط لھا مع تبیان ما إذا كان المكمن جاھزا أو قابال لالستثمار 

 .التجاري



 
 

 اإلنتاج الرشید -۲۷المادة 
یتم اإلنتاج بطریقة تسمح باستخراج أكبر كمیة ممكنة من البترول من كل مكمن على حدة أو من 

ألفضل المعاییر التقنیة ولمبادئ اقتصادیة مجدیة  عدة مكامن مجتمعة، شرط أن یتم اإلنتاج وفقا
وبطریقة تتفادى ھدر البترول أو طاقة المكمن قدر اإلمكان، وبالوتیرة المناسبة القتصاد الدولة. على 

صاحب الحق أن یقوم بتقویم مستمر الستراتیجیة اإلنتاج والحلول التقنیة المعتمدة. واتخاذ التدابیر 
 .الالزمة لتحسین النتائج

 
 تقویم االكتشاف واإلبالغ عنھ -۲۸المادة 

عند حصول أي اكتشاف، على المشغل إبالغ الوزیر فورا وخطیا، ونسخة تبلّغ للھیئة، كما  -١
یتوجب علیھ القیام باالختبارات الالزمة لتقویم قابلیة المكمن لالستثمار التجاري وإبالغ 

د الوزیر بنتیجتھا، وذلك ضمن مھلة ستة أشھر من تاری خ االكتشاف كحد أقصى. یزوَّ
 .المتعلقة باالختبارات الوزیر بالمعلومات والبیانات والنتائج

في حال قرر صاحب الحق تطویر مكمن واحد أو أكثر وفقا لألحكام المرعیة اإلجراء  -٢
ولبنود اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج، على المشغل بالنیابة عنھ تقدیم خطة تطویر وإنتاج إلى 

 .الوزیر
 .یعود للوزیر طلب تعدیل خطة التطویر واإلنتاج بعد استطالع رأي الھیئة -٣

على مجلس الوزراء  یعرض الوزیر خطة التطویر واإلنتاج بعد استطالع رأي الھیئة -٤
 .التخاذ القرار بشأنھا

 
 محتوى خطة التطویر واإلنتاج -۲۹المادة 

ألول یتعلق بدراسة تقویم األثر البیئي، تتكون خطة التطویر واإلنتاج من جزئین، الجزء ا -١
 .والجوانب االقتصادیة للخیارات المتاحة والجزء الثاني یتعلق بتطویر إدارة موارد المكمن

 یجب أن تحتوي خطة التطویر واإلنتاج بالحد األدنى على: -٢
الخیارات المتاحة لإلنتاج والنقل، بما فیھا المنشآت المطلوبة ونقل البترول،  أ)(

 .اقتراحات صاحب الحق للحلول المالئمةو
تقویم الخیارات المتاحة من ناحیة المكمن ومن النواحي االقتصادیة والتقنیة  ب)(

 .والتجاریة
 .تحدید كیفیة تمویل عملیات التطویر واإلنتاج ج)(
 .وصف ھیكلیة الشركة ونُظم إدارة المشروع د)(
 .البیئي عن تقویم األثر تقویم من ناحیة الصحة والسالمة ودراسة ه)(
 .معلومات عن كیفیة تفكیك المنشآت وإزالتھا عند وقف األنشطة البترولیة و)(
المعلومات اإلضافیة المطلوبة بموجب القوانین المرعیة اإلجراء واتفاقیة  ز)(

 .االستكشاف واإلنتاج
ي تحدد بمرسوم یتخذ األثر البیئ أن اإلجراءات والمتطلبات والشروط المتعلق بدراسة تقویم -٣



في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة بعد التنسیق مع 
 .الوزارات المعنیة

ل بالنیابة عن صاحب الحق إبالغ الوزیر مع نسخة -٤ إلى الھیئة عن أي تغییر أو  على المشغِّ
الموافق علیھا، كما وعن أي  تعدیل ملحوظ قد یطرأ على خطة التطویر واإلنتاج المقدمة أو

استطالع رأي الھیئة طلب إدخال تعدیالت على الخطة  تغییر في منشأة ما. یحق للوزیر بعد
 .تطویر وإنتاج جدیدة أو معدّلة تمھیداً للموافقة على خطة

 
 الموافقة على خطة التطویر واإلنتاج -۳۰المادة 
یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح تتم الموافقة على خطة التطویر واإلنتاج بقرار  -١

 .ھذا القانون الوزیر المستند إلى رأي الھیئة وفقا ألحكام
في حال تم وضع خطة للتطویر واإلنتاج بمرحلتین أو أكثر، یجب أن تتضمن الخطة  -٢

المقدمة كل مرحلة على حدة، باإلضافة إلى خطة التطویر اإلجمالیة، ویمكن أن تقتصر 
 .الوزراء على مرحلة أو أكثرموافقة مجلس 

یرتبط باستنفاذ المكمن والحلول  یرتبط تنفیذ الموجبات التعاقدیة األساسیة والتي تعني ما -٣
المتعلقة بالغاز في منطقة االستخراج وما یرتبط ببناء المنشآت، وكل ما یمكن أن یؤثر على 

الموجبات المتعلقة بأشغال البترولیة وإزالة المنشآت أو  التطویر واإلنتاج ووقف األنشطة
 .بالموافقة على خطة التطویر واإلنتاج البناء، وكذلك

 
 التراخیص والخطط المتعلقة لوضع وتشغیل المنشآت -۳۱المادة 
لبناء وتركیب وتشغیل  في حال تضمنت خطة التطویر واإلنتاج الموافق علیھا خططا -١

الحق للقیام بتلك  لصاحبمنشآت نقل أو تخزین، یمكن لمجلس الوزراء منح رخصة 
االستكشاف واإلنتاج وأحكام خطة  األعمال باالستناد إلى القوانین المرعیة اإلجراء واتفاقیة

 .التطویر واإلنتاج الموافق علیھا
منفصلة لبناء وتركیب  یحق لصاحب الحق أن یقدم للوزیر مع نسخة إلى الھیئة خطة -۲

من ھذا القانون.  ۲۷المشار إلیھا في المادة وتشغیل منشآت نقل وتخزین، وفقا للمبادئ 
بعد استطالع رأي الھیئة، منح رخصة  ویمكن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزیر

 .نقل أو تخزین بترولیة خاصة لبناء وتركیب وتشغیل منشآت
لمجلس الوزراء أن یحدد شروط  بناء على اقتراح الوزیر وبعد استطالع رأي الھیئة، یمكن -٣

نقل أو تخزین، وذلك في ما یتعلق  نح رخصة بترولیة لبناء وتركیب وتشغیل منشآتم
 :بالتالي

 .ملكیة المنشأة أ)(
 .تركیب المنشأة بما فیھ مسار ووجھة الكابالت أو خطوط األنابیب ب)(
 .سعة المنشأة ج)(
 .توزیع السعات وأولویات االستعمال د)(
 .التعرفة ه)(
 .الربط و)(



لتع ز)(  .یین أو تبدیل المشغِّ
 .األحكام والشروط المتعلقة بحمایة السواحل واألنشطة القائمة علیھا وحمایة البیئة ح)(

بناء، وتشغیل كابالت  یخضع ألحكام ھذا القانون من یرغب من غیر أصحاب الحقوق في -٤
الدولة البحریة الخاضعة لوالیة  بحریة أو أنابیب تتعلق بأنشطة بترولیة، في المناطق

 .الدولیة المرعیة اإلجراء مع القوانین القضائیة إلى الحدود بما ال یتعارض
 

 موجب تقدیم تقویم األثر البیئي -۳۲المادة 
األثر البیئي تحدد بموجب  أن اإلجراءات والمتطلبات والشروط المتعلقة بدراسة تقویم -١

عد التنسیق مع الوزارات الھیئة ب مرسوم بناء على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي
 .المعنیة

البیئي باالستناد إلى برنامج  على المشغل بالنیابة عن صاحب الحق تقدیم تقویم مفصل لألثر -٢
متعلقة بالتطویر واإلنتاج أو النقل أو  موافق علیھ إلى الوزیر، وذلك كجزء من أي خطة

 التخزین أو االستخدام.
 

 تاجاالختبارات واختبار اإلن -۳۳المادة 
موافقة الوزیر المستندة  ال یحق لصاحب الحق الشروع بإنتاج تجریبي دون الحصول على -١

 .إلى رأي الھیئة
لوضع وفحص البیانات  ال یجوز إجراء إنتاج تجریبي إال لفترة زمنیة مؤقتة وضروریة -٢

وذلك بعد الموافقة على خطة  ،المطلوبة لتحضیر وتنفیذ تطویر وإنتاج على نطاق واسع
 .التطویر واإلنتاج

تجریبي بموجب مرسوم یتخذ في  تحدد الشروط المفصلة المتعلقة بالموافقة على طلب إنتاج -٣
 .إلى رأي الھیئة مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح الوزیر المستند

 
 المسوحات -۳٤المادة 

بالت تتعلق أو كا على صاحب الحق أو أي جھة أخرى تملك أو تكون مسؤولة عن وضع أنابیب
القضائیة، وقبل المباشرة بالمسوحات  بأنشطة بترولیة بحریة ضمن المناطق الخاضعة لوالیة الدولة

وغیرھا من مسوحات للتربة، أن یقدم المعلومات ذات الصلة  المتعلقة بمسارات األنابیب والكابالت
 .ظمة المرعیة اإلجراءإلى السلطات واإلدارات المختصة، كما ھو محدد في األن إلى الھیئة ومنھا

 
 اإلنتاج -۳٥المادة 
یحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة،  -١

 .رخصة اإلنتاج اإلجراءات والمستندات المطلوبة المتعلقة بمنح
ترات بناء على طلب من صاحب الحق، یمنح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة رخصة لف -٢

 .إنتاجھا زمنیة محددة في ما یتعلق بكمیة البترول التي یمكن
 



 الحرق، التھویة -۳٦المادة 
یجب أن یبین الطلب المقدم للحصول على ترخیص حرق أو تھویة للمكونات، األسباب  -١

والكمیات والتركیبة وتوقیت الحرق أو  ،الموجبة للحرق أو التھویة ووصفا للمنشأة المعنیة
. یستند الترخیص إلى برنامج اإلنتاج الذي ارتكزت علیھ خطة التطویر واإلنتاج، التھویة

 .حول المكمن أو غیرھا من الظروف خالف ذلك وذلك في حال لم تطرأ معلومات جدیدة
یجوز الحرق أو التھویة للمكونات فقط عندما یكون ذلك ضروریا للحفاظ على السالمة أو  -٢

ة ما. على صاحب الحق الحصول على رخصة من الوزیر عند التشغیل التجریبي لمنشأ
 .باالستناد إلى رأي الھیئة وبالتنسیق مع وزارة البیئة قبل المباشرة بأي حرق أو تھویة

 
 مراقبة اإلنتاج -۳۷المادة 

الحق أن یقدم تقریرا حول  من ھذا القانون، للوزیر أن یطلب من صاحب ۱۰مع مراعاة المادة 
 .برامج إنتاج بدیلة وتقنیات محسنة لالستخراج تاج ووضع المنشأة، بما فیھامسائل متعلقة باإلن

 
 التنسیق بین األنشطة البترولیة -۳۸المادة 

وإنتاج أخرى، على  في حال تجاوز مكمن ما حدود منطقة خاضعة التفاقیة استكشاف -١
ن األنشطة أصحاب الحقوق التوصل إلى اتفاقیة حول أفضل وأكفأ طریقة ممكنة للتنسیق بی

توزیع الحصص البترولیة. ویطبق  البترولیة لضمان طریقة استخراج فضلى، بما في ذلك
الفاصل للجرف القاري أو لمیاه إقلیمیة  المبدأ نفسھ في حال تجاوز المكمن حدود الخط

نفسھ في حال تبین أن ضم عدة مكامن أو القیام  خاضعة لقوانین دولة أخرى. ویطبق المبدأ
من كفاءة اإلنتاج، وذلك بناء على قرار یتخذ في مجلس  ولیة مشتركة یزیدبأنشطة بتر

 .الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة الوزراء بناء على اقتراح
في حال تجاوز مكمن حدود منطقة خاضعة التفاقیة االستكشاف واإلنتاج وصوال إلى منطقة  -٢

لى الوزیر لتوسیع مساحة غیر خاضعة التفاقیة أخرى، لصاحب الحق أن یقدم طلبا إ
المنطقة المشمولة باتفاقیة االستكشاف واإلنتاج الحالي. یخضع توسیع منطقة ما بموجب ھذه 

 .الفقرة لموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة
 .تودع االتفاقیات المتعلقة باالستكشاف المشترك لدى الھیئة -٣

والنقل واالستخدام وإیقاف  قیات حول العملیات المشتركة بخصوص اإلنتاجتقدم االتفا -٤
مجلس الوزراء بناء على اقتراح  األنشطة البترولیة إلى الوزیر للحصول على موافقة

 الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة.
في حال لم یتوصل أصحاب الحقوق إلى االتفاق حول تعاون مشترك وفقا ألحكام ھذه  -٥

ة، ضمن مھلة زمنیة معقولة، یحق لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزیر باالستناد الماد
إلى رأي الھیئة، تحدید كیفیة تنفیذ ھذه األنشطة البترولیة المشتركة بما في ذلك توزیع 

 .الحصص العائدة ألصحاب الحقوق
 

 استفادة الغیر من المنشآت البترولیة -۳۹المادة 
ر حق استخدام السعات الفائضة لمنشأة ما إلنتاج أو نقل أو تخزین البترول یمكن للوزیر منح الغی



في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المستند  استنادا إلى معاییر محددة بموجب مرسوم یتخذ
 .إلى رأي الھیئة

 
 بیع البترول -٤۰المادة 

مكمن خاضع التفاقیة  من یجب أن یتم بیع أو تحویل أي منفعة من البترول المستخرج -١
المعتمدة في السوق العالمیة بین  االستكشاف واإلنتاج وفقا لألحكام والشروط واألصول

 .أطراف مستقلة
منفعة من البترول المستخرج  یجب إبالغ الوزیر والھیئة مسبقا عن أي مبیعات أو تحویل -٢

 أو الكمیات المسلمة.
تحویل المنفعة الناتجة عنھ بموجب مرسوم یتخذ في تحدد القواعد المتعلقة ببیع البترول أو  -٣

والمیاه والمالیة بالتنسیق مع الوزارات  مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیري الطاقة
بأي خالف ینشأ في ھذا الشأن بعد رفعھ إلیھ من  المختصة، على أن یبت مجلس الوزراء

 .الھیئة قبل الوزیر والمستند إلى رأي
 

 
 الفصل السادس

 البرتول والرسوم حصص
 

 الرسوم المتعلقة بالمنطقة -٤۱المادة 
على صاحب الحق أن یدفع للدولة رسما مقابل استخدام المنطقة الخاضعة التفاقیة  -١

االستكشاف واإلنتاج وذلك ابتداء من السنة األولى التي تلي انقضاء مرحلة االستكشاف 
 .المحددة في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج

یعة ھذا الرسم تصاعدیة ویحتسب لكل كیلومتر مربع، ویتم تحدیده وطریقة احتسابھ أن طب -٢
 .المستند إلى رأي الھیئة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر

 
 حصص أطراف اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج -٤۲المادة 

تفاقیة االستكشاف یوزع البترول المستخرج من المكمن الواقع في منطقة خاضعة ال -١
 .واإلنتاج إلى إتاوة للدولة وبترول الكلفة وبترول الربح

یلزم كل صاحب حق بدفع اإلتاوة ویحق لھ الحصول على حصتھ من بترول الكلفة وعلى  -٢
 .حصتھ من بترول الربح بحسب نسبة مشاركتھ في اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج

 
 اإلتاوة -٤۳المادة 

اوة عن جمیع كمیات البترول المستخرجة من المكامن المتواجدة في المیاه تتوجب للدولة إت -١
 .البحریة



البترول المستخرج نقدا أو عینا وفقا  یعود للدولة الخیار بین استیفاء اإلتاوة العائدة لھا من -٢
 .للنسب بین كمیات النفط والغاز المستخرجة

مقابل جمیع كمیات البترول المستخرجة  على صاحب الحق أن یدفع أو یسلم اإلتاوة للدولة، -٣
من مكمن خاضع لخطة التطویر واإلنتاج الموافق علیھا، وذلك باستثناء البترول المعاد 

 .ضخھ في مكمن یقع في ذات المنطقة الخاضعة التفاقیة االستكشاف واإلنتاج
ا بموجب یتم دفع اإلتاوة بحسب كمیات النفط والغاز وأسعارھا والمبالغ المتوجب دفعھ -٤

مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیري الطاقة والمیاه والمالیة على أن 
یبت مجلس الوزراء بأي خالف ینشأ في ھذا الشأن بعد رفعھ إلیھ من قبل الوزیر والمستند 

 .إلى رأي الھیئة
محددة في خطة في حال تم تسلیم اإلتاوة عینا إلى الدولة، تسلم لھا في نقاط التسلیم ال -٥

 .على عاتقھا التطویر واإلنتاج من قبل الدولة دون أي كلفة
 

 تقاسم اإلنتاج -٤٤المادة 
الربح بموجب مرسوم یتخذ  تحدد طریقة احتساب وتوزیع الحصص المتعلقة ببترول الكلفة وبترول

 إلى رأي الھیئة. في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المستند
 

 رائبالض -٤٥المادة 
ھذا القانون التي تجري مزاولتھا في  تعتبر جمیع األنشطة البترولیة والحقوق البترولیة الواردة في

 .واألنظمة الضریبیة المرعیة اإلجراء لبنان ومیاھھ البحریة خاضعة للقوانین
 

 
 الفصل السابع

 الوقف الدائم للتشغيل
 

 انتھاء االستخدام -٤٦المادة 
النتھاء استعمال المنشأة  تأخیر إبالغ الوزیر عن الوقت المتوقع على صاحب الحق ومن دون أي

 .بشكل نھائي، قبل التوقف الدائم عن التشغیل
 

 وقف األنشطة البترولیة -٤۷المادة 
لدى انقضاء مدة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أو رخصة البترول الصادرة بموجب ھذا  -١

 :غائھما أو عند وقف نھائي الستعمال منشأة ماالقانون أو التنازل عنھما أو فسخھما أو إل
التجھیزات العائدة لھا من  یحق للدولة استرداد ملكیة المنشأة أو حق استعمالھا مع أ)(

 .دون أي كلفة
في حال كانت المنشأة موجودة على أرض خاصة، على الدولة أن تعّوض مالك  

 .جراءاألرض بالطریقة المنصوص عنھا في القوانین المرعیة اإل



من اتفاقیة االستكشاف  تصبح ملكا للدولة المؤونات المتخذة من اإلیرادات المتأتیة
المبالغ التي لم  واإلنتاج والمدخرة في صندوق خاص عائد لصاحب الحق وكذلك

التشغیل النھائي  تخضع للضریبة التي خصصت لتغطیة نفقات وقف األنشطة أو وقف
 .الدولةوذلك عند انتقال ملكیة المرفق إلى 

في حال كانت األرض مستأجرة، یحق للدولة الحلول محل المستأجر وفقا للشروط  ب)(
أو التنازل عنھا  نفسھا التي كانت مطبقة قبل انقضاء مدة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج

 .أو إلغائھا أو فسخھا أو إنھاء استعمال المنشأة
البترولیة أو  لوقف األنشطة یتوجب على صاحب الحق أن یقدم إلى الوزیر خطة ج)(

وقف تشغیل منشأة واحدة أو أكثر وذلك ضمن مھلة ثالث سنوات كحد أقصى وسنة 
واحدة كحد ادني قبل انقضاء مدة اتفاقیة االستكشاف واإلنتاج أو مدة الرخصة 

الصادرة بموجب ھذا القانون، أو التاریخ المحدد للتنازل عن الحق البترولي أو لوقف 
نشأة واألجھزة التابعة لھا. في حال إلغاء الحق البترولي یجب إعداد استعمال الم

 .الممكنة وتقدیم خطة لوقف األنشطة البترولیة ووقف التشغیل بالسرعة
یجب أن تتضمن الخطة المتعلقة بایقاف األنشطة البترولیة ووقف التشغیل وصفا لحلول  -٢

النشاط البترولي أو استعمال المنشأة  مراربدیلة إلیقاف التشغیل، بما فیھا تقویم الحتمال است
 .والحل المقترح من قبل صاحب الحق

یتضمن القسم األول  ،تقسم خطة وقف األنشطة البترولیة أو وقف التشغیل إلى قسمین -٣
إدارة الموارد وعرض الجوانب  دراسة تقویم األثر البیئي، ویتضمن القسم الثاني تقویم

وخاصة بالجوانب االقتصادیة للحلول  واالقتصادیة والسالمةالصناعیة والتقنیة والبیئیة 
 .البدیلة

تخضع خطة انتھاء االستعمال ووقف التشغیل لموافقة الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة.  -٤
 .المرعیة اإلجراء للوزیر طلب تعدیل الخطة بما یتوافق مع القوانین

 
 استرداد المنشأة -٤۸المادة 

 .بحالة جیدة ة ما من قبل الدولة، یجب أن تكون المنشأةعند استرداد منشأ -١

على صاحب الحق  .في حال أرادت الدولة استرداد منشأة ما عوضا عن إیقاف تشغیلھا -٢
وتشغیلھا لمتابعة األنشطة  تحویل جمیع الحقوق والمستندات الضروریة المتعلقة بالمنشأة

م یتخذ في مجلس الوزراء بناء على البترولیة، وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب مرسو
 .اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة

من قبل الغیر والموافق علیھا من قبل  إن الحقوق العائدة للغیر والمتعلقة باستعمال منشأة ما -٣
 .قررت الدولة استرداد المنشأة الوزیر تبقى ساریة المفعول في حال

 
 وقف األنشطة البترولیة وبوقف التشغیلتنفیذ الخطة المتعلقة ب -٤۹المادة 

ال یجوز البدء باإلجراءات التعاقدیة األساسیة المتعلقة بوقف تشغیل منشأة ما، قبل الحصول  -١
على موافقة الوزیر المسبقة على الخطة المتعلقة بوقف األنشطة البترولیة ووقف التشغیل 

 .باالستناد إلى رأي الھیئة



ت المالیة والرھونات والتأمینات المتعلقة بالمنشأة عند استردادھا ترفع الكفاالت والضمانا -٢
 .من قبل الدولة على نفقة صاحب الحق

على صاحب الحق وأي شخص مسؤول عن تنفیذ خطة وقف األنشطة البترولیة ووقف  -٣
 .التشغیل الموافق علیھا، المباشرة في تنفیذھا دون أي تأخیر

ووقف التشغیل الموافق  خطة وقف األنشطة البترولیة تعتبر أي جھة مسؤولة عن تطبیق -٤
 .علیھا مسؤولة عن أي ضرر یلحق بالغیر، وفقا ألحكام ھذا الفصل من القانون

 
 

 الفصل الثامن
 الرهن واحلجز وتسجيل احلقوق

 
 الرھن -٥۰المادة 

راء تحدد القواعد واإلجراءات المتعلقة برھن منشأة ما بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوز -١
 .بناء على اقتراح الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة

یحق لصاحب الحق أن یرھن حصتھ فقط في حق بترولي لتمویل األنشطة البترولیة  -٢
المرتبطة بھذا الحق وذلك بعد موافقة الوزیر وفقا للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء 

 ئة.المتعلق بقواعد وإجراءات الرھن باالستناد إلى رأي الھی
 .ال یجوز رھن المنشآت والتجھیزات األساسیة التابعة لمنشأة رئیسیة بصورة منفصلة -٣

إن رھن أي حصة في حق بترولي یشمل الحقوق التي تتبع ھذا الحق البترولي في أي  -٤
 .وقت

 
 نطاق الرھن -٥۱المادة 

ھونة والمسّجل الحقوق المر ال یشمل مبدأ الرھن المنصوص علیھ في ھذا القانون، األصول أو
 .رھنھا أصوال بموجب قوانین مرعیة اإلجراء

 
 سجل الحقوق البترولیة والحمایة القانونیة -٥۲المادة 

ینشأ بموجب ھذا القانون سجل لتسجیل الحقوق البترولیة، على أن یحدد نظامھ واألحكام  -١
بعد أخذ رأي المتعلقة بھ بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر 

 .وزیر المالیة
یتمتع الدین موضوع الرھن المسجل في السجل البترولي بحق األولویة تجاه سائر الدیون  -٢

 .في السجل البترولي باستثناء الدیون الممتازة اعتبارا من تاریخ قیده
 

 البیع الجبري -٥۳المادة 



كام ھذا القانون ومراسیمھ عند صدور موافقة مجلس الوزراء على البیع الجبري وفقا ألح -١
التطبیقیة، یخضع البیع الجبري في حال الحجز التنفیذي لقانون أصول المحاكمات المدنیة 

 .وذلك من دون تغییر في شروط الحق البترولي
ال یمكن تحویل أو حجز أو إدراج حقوق الرھن في إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات  -٢

 .قة مجلس الوزراء بموجب قرار یصدر عنھاإلفالس من دول الحصول على مواف
مختصرة للسماح بالبیع  یمكن لمجلس الوزراء أن یمنح موافقتھ على الئحة عارضین -٣

 .الجبري أو للتشغیل المؤقت خالل إجراءات البیع الجبري
 

 
 الفصل التاسع

 الصحة، السالمة والبيئة
 

 السالمة -٥٤المادة 
وتسمح باالستفادة من  ة تؤمن أعلى مستویات السالمةیجب ممارسة األنشطة البترولیة بطریق

 .التطورات والتقنیات الفنیة
 

 الصحة والسالمة وخطة مواجھة الظروف الطارئة -٥٥المادة 
قبل المباشرة بأي نشاط بترولي، على صاحب الحق أن یعدّ وینشر الخطط المتعلقة بالصحة 

باالعتبار خصائص األنشطة البترولیة.  ذوالسالمة، تتضمن خطة لمواجھة الظروف الطارئة وتأخ
یجب أن تكون ھذه الخطة معروفة من العمال والمتواجدین في المواقع التي تنفذ فیھا تلك األنشطة. 

تحدد ھذه الشروط بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر بالتنسیق مع الوزارات 
 .وباالستناد إلى رأي الھیئة المختصة

 
 مواجھة الظروف الطارئة -٥٦ة الماد
یجب أن تتوافر على الدوام لدى أي جھة تشارك في أنشطة بترولیة وفي كل األوقات،  -١

جھوزیة فعّالة لمواجھة ومعالجة الحوادث والحاالت الطارئة التي تؤدي إلى وفیات أو 
 .إصابات جسدیة أو تلوث أو تلحق أضرارا بالممتلكات

من اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لتفادي أو للحد من اآلثار المضرة على صاحب الحق التأكد  -٢
على اإلفراد والممتلكات والبیئة، بما في ذلك من اإلجراءات المطلوبة إلعادة الحال إلى ما 

 .كانت علیھ قبل وقوع الحادث
في حال وقوع حوادث أو حاالت طارئة كما ھو محدد في الفقرة األولى من ھذه المادة،  -٣

أخرى غیر صاحب الحق أن تؤمن  لوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة، أن یسمح لجھاتل
وعلى نفقتھ. لمجلس الوزراء بناء  الموارد االحتیاطیة الالزمة على حساب صاحب الحق

أن یتخذ التدابیر الالزمة للحصول على  ،صاحب الحق على اقتراح الوزیر وعلى حساب
 .الموارد اإلضافیة الضروریة



حق للجھات المختصة الطلب من صاحب الحق بواسطة الوزیر أن یتعاون وان یضع ی -٤
منشأة محددة بتصرف الجھات المختصة، وأن یسّھل وینفذ تدابیر معینة للحفاظ على الصحة 

 .والسالمة واألمان والبیئة
 

 مناطق األمان -٥۷المادة 
الوزراء غیر ذلك بموجب قرار یجب إقامة منطقة أمان تحیط بأي منشأة إال إذا قرر مجلس  -١

 .معلل
تحدد مناطق األمان المحیطة بالمنشآت بموجب مرسوم الموافقة على خطة التطویر  -٢

 .واإلنتاج
في حال حصول حوادث أو حاالت طارئة یمكن للوزیر أن ینشئ أو أن یوّسع نطاق مناطق  -٣

 .األمان بشكل مؤقت
أمان عبر الحدود إلى المنطقة  لیة توسیع منطقةلمجلس الوزراء أن یقرر بموجب اتفاقیة دو -٤

االقتصادیة الخالصة أو إلى الجرف القاري لدولة مجاورة. ولمجلس الوزراء أن یقرر أیضا 
الخالصة أو الجرف القاري التابع للجمھوریة  إنشاء منطقة أمان ضمن المنطقة االقتصادیة

ة أمان تقع خارج الجرف القاري اللبنانیة حتى ولو كانت المنشأة المعنیة بتوسیع منطق
 للدولة.

یمكن للوزیر بناء على رأي الھیئة، السماح بإقامة منطقة مطابقة لمنطقة األمان قبل تركیب  -٥
 .منشأة ما

للوزیر تقریر إقامة منطقة آمنة حول منشأة غیر مستخدمة أو متخلي عنھا أو أقسام من ھذه  -٦
 .المنشأة باالستناد إلى رأي الھیئة

ال یحق للمراكب أو البواخر غیر المرخص لھا أن تدخل أو أن ترسو في منطقة محددة  -٧
 .بموجب ھذه المادة ویطبق ذلك أیضا على قوارب الصید وغیرھا من المعدات

یمكن للوزیر أن یسمح بالنفاذ إلى منشأة معینة كما ھو مشار إلیھ في الفقرة األولى والى  -٨
 .ھذه المادة رة الثالثة منالمناطق كما ھي محددة في الفق

 .المادة تستثنى األنابیب والكابالت البحریة من تطبیق أحكام ھذه -٩
 

 تعلیق األنشطة البترولیة -٥۸المادة 
في حال وقوع حوادث أو حاالت طارئة على صاحب الحق أو الجھة المسؤولة عن تشغیل  -١

ي تتطلبھ األنشطة البترولیة المنشأة واستخدامھا تعلیق األنشطة البترولیة بالقدر الذ
 .الرشیدة

للوزیر بعد استشارة الھیئة أن یطلب تعلیق األنشطة البترولیة أو فرض شروط خاصة  -٢
 .للسماح بمتابعة األنشطة البترولیة في حالة الظروف االستثنائیة

سھ المھلة في حال اتخاذ القرار المشار إلیھ في الفقرة الثانیة من ھذه المادة تمدد بالقدر نف -٣
 .مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة أدناه الزمنیة المتعلقة بالحق البترولي 



والمتعلقة بحمایة الحیاة  إن القرارات المتخذة من قبل الوزیر في ظل الظروف الطارئة -٤
والصحة والممتلكات والبیئة من التلوث، والتي ینجم عنھا ضرر من الممكن إثباتھ لصالح 

یز لھ طلب التعویض عن الضرر المباشر الالحق بھ فقط شرط أن ال صاحب الحق، تج
تكون ناجمة عن فعل أو إھمال صاحب الحق نفسھ. وینطبق األمر ذاتھ على أیة جھة توّرد 

 .مواد، بضائع أو خدمات لصاحب الحق
 

 شروط الصحة والسالمة -٥۹المادة 
تقدیم الخطط والمستندات  لطلبعند تقدیم طلب متعلق بالحق البترولي، یجب على مقدم ا -١

واإلدارات المختصة وذلك وفقا  المتعلقة بالصحة والسالمة إلى الھیئة والى السلطات
 .لألنظمة المرعیة اإلجراء

على أي جھة تدیر أو تنفذ أنشطة بترولیة متعلقة أو ناتجة عن حقوق بترولیة ممنوحة  -٢
والصحة المھنیة لدى إجرائھا  سالمةبموجب ھذا القانون أن تحافظ على مستوى عال من ال

 .وإجراء المتعاقدین الثانویین
 

 حمایة البیئة والتدابیر المتعلقة بھا -٦۰المادة 
البترولیة في أي موقع وبالقدر  تطبق القوانین اللبنانیة المتعلقة بحمایة البیئة على األنشطة -١

 .یةالمیاه البحر الذي تكون فیھ ھذه األنشطة تجري مزاولتھا في
والرقابة على المسائل البیئیة  تقوم وزارة البیئة بالتنسیق مع الوزیر في ما خّص اإلشراف -٢

والمتعلقة باألنشطة البترولیة وتنّسق مع الجھات صاحبة الصالحیة التخاذ مبادرات أو 
للحد من اآلثار السلبیة التي قد تلحق بالمجتمعات  تدابیر أو إجراءات تعتبر ضروریة

 .وبالبیئةالمحلیة 
 

 
 الفصل العاشر
 أحكام عامة

 
 الممارسة الرشیدة لألنشطة البترولیة -٦۱المادة 

یجب ممارسة األنشطة البترولیة بطریقة مسؤولة ورشیدة وفقا ألحكام ھذا القانون، بما في ذلك من 
الممارسات واألسالیب المفترض اتخاذھا من قبل مشغلین عالمیین ذوي خبرة، ویشمل ذلك سالمة 

إلجراء والعاملین وحمایة البیئة والقیم االقتصادیة التي تمثلھا الموارد، المنشآت، السفن، المركبات ا
 .المعدات أو
 

 المؤھالت -٦۲المادة 
یجب أن یتمتع صاحب الحق ومن یمارس أنشطة بترولیة بالمؤھالت والمھارات الالزمة  -١

 .لتنفیذ العمل بطریقة رشیدة



ة الطلب مملوكة أو تتحكم بھا شركة أخرى، یمكن أثناء تقویم الطلب إذا كانت الشركة مقدم -٢
 تاریخ وخبرة الشركة األخرى ذات الصلة المتعلق بمنح حق بترولي، األخذ باالعتبار
 .المرعیة اإلجراء وكذلك ممارساتھا ومدى التزامھا بالقوانین

لألحكام الواردة في  على صاحب الحق أن یتحقق من أن من ینفذ األنشطة لصالحھ یمتثل -٣
 .الفقرة األولى من ھذه المادة

 
 اإلدارة والتنظیم -٦۳المادة 

ال یمكن منح حقوق بترولیة ألي شركة إال بعد تحقق الھیئة من صحة بیاناتھا لجھة  -١
التسجیل، الملكیة، اإلدارة، والمسائل المالیة والضریبیة والخبرة السابقة والحالیة في مختلف 

 .ولیةاألنشطة البتر
یخضع صاحب الحق للقوانین الضریبیة اللبنانیة، ویجب أن یكون لدیھ المقومات الكافیة  -٢

 .لمزاولة األنشطة البترولیة داخل األراضي اللبنانیة
تحدد الشروط المتعلقة باإلدارة ومراكز الشركات وغیرھا من المسائل المتعلقة باألنشطة  -٣

 .راء بناء على اقتراح الوزیر بناء على رأي الھیئةالبترولیة بمرسوم یتخذ في مجلس الوز
 

 االنتفاع بالعقارات -٦٤المادة 
تقدیم طلب لالنتفاع بالعقار إلى  في حال تطلبت األنشطة البترولیة االنتفاع بعقار، لصاحب الحق

الوزیر، یجب أن یتضمن ھذا الطلب األسباب الموجبة لالنتفاع بالعقار بھدف القیام باألنشطة 
ترولیة، حتى یتمكن الوزیر باالستناد إلى رأي الھیئة من تحدید ما إذا كان االنتفاع بالعقار الب

الحاجة  ممكنا من خالل اتفاقیة مباشرة بین صاحب الحق وصاحب العقار، أو إذا ما دعت المطلوب
 .إلى استمالك العقار للمنفعة العامة وفقا لألحكام المرعیة اإلجراء

 
 یات بین أصحاب الحقوق والعقوداالتفاق -٦٥المادة 

تخضع لموافقة الوزیر االتفاقیات البینیة الناشئة بین أصحاب الحقوق وبینھم وبین أي  -١
شركات مرتبطة باألنشطة البترولیة. كذلك تخضع لموافقة الوزیر أي إضافة أو تعدیل على 

 .وأي شركات مرتبطة بھم ھذه االتفاقیات المعقودة بین أصحاب الحقوق
على صاحب الحق أن یتحقق من التزام المقاولین والمتعاقدین الثانویین بالمتطلبات  -٢

المنصوص علیھا في ھذا القانون في ما یتعلق بتورید المواد والخدمات المتعلقة بالحق 
 .البترولي

تخضع العقود المرتبطة باألنشطة البترولیة، الحق البترولي أو المنشآت، لھذا القانون  -٣
 .ین اللبنانیة المرعیة اإلجراءوللقوان

للوزیر الحق بعد استطالع رأي الھیئة تكلیف مفوض مراقبة عالمي للتدقیق كلما دعت  -٤
 .الحاجة

 
 المشغّل غیر صاحب الحق -٦٦المادة 



یمكن أن یكون المّشغل غیر صاحب حق حصرا في األنشطة البترولیة المتعلقة بالنقل والتخزین. 
 .كما لو كان صاحب الحق ب الحق ألحكام ھذا القانونویخضع المشغل غیر صاح

 
 المّكونات المحلیة -٦۷المادة 

على صاحب الحق والمقاولین الثانویین الذین تعاقد معھم أن یعطوا أولویة للشركات اللبنانیة  -١
في ما یعود للعقود المتعلقة ببناء منشأة ما أو تزوید مواد ومنتجات وخدمات متعلقة 

كانت الشروط المقدمة من قبل الموردین اللبنانیین  بترولیة، وذلك في حالباألنشطة ال
 .متساویة مع منافسیھم

أن یستخدموا إجراء لبنانیین  على صاحب الحق والمقاولین الثانویین الذین تعاقد معھم -٢
وتمویل دورات تدریب للموارد  مؤھلین في حال توافرھم، كما على صاحب الحق تنظیم

 .بنانیة، في ما یختص باألنشطة البترولیةالبشریة الل
 

 الضمانات المالیة -٦۸المادة 
على الوزیر عند منح الحق البترولي أو بعده، أن یطلب من صاحب الحق تقدیم الضمانات المالیة 

 .إلى موجبات وقف التشغیل المطلوبة تجاه الدولة وتجاه اآلخرین، باإلضافة
 

 المسؤولیات -٦۹المادة 
والتضامن تجاه  صحاب الحقوق الذین یتمتعون بحق بترولي مسؤولین بالتكافلیعتبر أ -١

الدولة بخصوص الموجبات المتعلقة باألنشطة البترولیة أو الناجمة عنھا، بما فیھا الموجبات 
 .الضریبیة

إذا تحققت المسؤولیة تجاه الغیر من قبل أي جھة تقوم بمھام لصالح صاحب الحق، حینھا  -٢
لحق مسؤوال عن الضرر الحاصل بالتكافل والتضامن مع مّسبب الضرر یصبح صاحب ا

 .أو الشخص الذي یتبع لھ
 

 التنازل أو تحویل حق بترولي -۷۰المادة 
ال یمكن التنازل أو تحویل الحقوق والموجبات المتعلقة بحق بترولي بشكل كلي أو جزئي  -١

حصول على موافقة مجلس الوزراء إال لشركة مؤھلة وفقا ألحكام ھذا القانون، وذلك بعد ال
 .رأي الھیئة بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى

ینطبق ذلك أیضا على أي تنازل مباشر ألي حق في شركة تتمتع بحق بترولي، بما في ذلك  -٢
التفرغ عن األسھم أو غیرھا من الحقوق التي قد تمنح صاحبھا سلطة القرار في الشركة 

 .البترولي التي تملك حصة في الحق
ال یمكن التفرغ عن ملكیة حق أو عن حق استخدام منشأة یعتمد علیھا نشاط بترولي دون  -٣

 .الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة
 

 إلغاء الحق البترولي -۷۱المادة 



ة لألحكام الواردة في ھذا في حال مخالفة صاحب الحق البترولي المتكررة أو الجسیم -١
القانون أو للقرارات الساریة المفعول أو للعقود واالتفاقیات، یحق لمجلس الوزراء إلغاء 

 .الحق البترولي أو الرخصة، بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة
 أن تقدیم معلومات غیر صحیحة أو حجب معلومات مھمة تعتبر بمثابة مخالفات جسیمة -٢

لو توافرت المعلومات الكاملة في  بحسب الفقرة السابقة بحیث لم یكن الحق البترولي لیمنح
 .طلب الحصول على الحق البترولي

 .یلغى الحق البترولي حكما في حال حّل الشركة، أو طلب الصلح الواقي أو إعالن إفالسھا -٣

 
 التعاقد الثانوي -۷۲المادة 

والبضائع والخدمات المتعلقة  الثانویة لتورید الموارد یحق لصاحب الحق إبرام العقود -١
باألنشطة البترولیة، وعلیھ التصریح عن تلك العقود والتحقق من أن المقاولین الثانویین 

 .یتقیدون بأحكام ھذا القانون عن التورید
 یصدر مجلس الوزراء مرسوما بناء على اقتراح الوزیر المستند إلى رأي الھیئة، یحدد فیھ -٢

 .العقود الثانویة موجبات أصحاب الحقوق في ما یتعلق بالتصریح عن
 

 الضمان والمسؤولیة تجاه الغیر -۷۳المادة 
یجب أن یضمن صاحب الحق األنشطة البترولیة التي ینفذھا بشكل دائم وفقا ألحكام ھذا  -١

مین یجب أن تغطي بولیصة التأ ،القانون بموجب بولیصة تأمین لدى شركات ضمان مؤھلة
 :على األقل ما یلي

 .األضرار التي تلحق بالمنشأة أ)(
 .التلوث واألضرار األخرى التي تلحق بالغیر ب)(
 .إزالة الحطام والتنظیف نتیجة األنشطة البترولیة أو الحوادث ج)(
 .أُجراء صاحب الحق المشاركین باألنشطة د)(

یقومون بأنشطة بترولیة  ن الذینعلى صاحب الحق أن یتحقق من أن المقاولین الثانویی -٢
 .لحسابھ قد أنجزوا بوالص تأمین لصالح أجرائھم مماثلة لتلك التي أنجزھا ألُجرائھ

الساریة، ویحق للوزیر بناء  في نھایة كل سنة یبلغ صاحب الحق الھیئة عن بوالص التأمین -٣
 .على رأي الھیئة طلب زیادة التغطیة أو تعدیل شروطھا

 
 عاینة واإلشراف والتدقیقالم -۷٤المادة 

یحق للسلطات اللبنانیة المختصة الدخول إلى أي مكان خاضع لحق بترولي وأي منشأة  -١
تستخدم أنشطة بترولیة في أي وقت تراه مناسبا بعد الحصول على موافقة الوزیر بھدف 

 تدقیق ومراقبة حسن تنفیذ األنشطة البترولیة.
وتدقق في األنشطة البترولیة أن تستوفي لصالح  یمكن للسلطات المختصة التي تراقب -٢

الدولة رسوما محددة بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر 
وبالتنسیق مع الوزارات المختصة. ویجب أن تعكس تلك الرسوم الكلفة التي تتكبدھا السلطة 



 .المختصة
 
 

 التدریب -۷٥المادة 
رض على أصحاب الحقوق تنظیم وتمویل دورات تدریب لموظفي یحق للوزیر إصدار قرارات تف

 .القطاع العام الذین ترتبط طبیعة عملھم باألنشطة البترولیة
 

 المراسیم التطبیقیة -۷٦المادة 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح  تحدد دقائق تطبیق ھذا القانون عند االقتضاء بمراسیم تتخذ في

 .بتطبیق ھذا القانون في مرسوم واحد تطبیقیة متعلقةالوزیر. من الجائز دمج مراسیم 
 

 النفاذ -۷۷المادة 
القوانین أو المراسیم التي تتعارض  یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة، وتعتبر جمیع

 .مع أحكام ھذا القانون بحكم الملغاة

 
 

 قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية
 فهرس

 
 المادة األولى    الفصل األول
 : تعریفات۱المادة    أحكام تمھیدیة

 : نطاق ھذا القانون۲المادة      
 : مبادئ إدارة البترول۳المادة      
 : الحقوق على الموارد البترولیة٤المادة      
 : التراخیص٥المادة      
 : مشاركة الدولة٦المادة      
 راخیص: التحضیرات إلطالق دورات الت۷المادة      
 

 : مجلس الوزراء۸المادة     الفصل الثاني
 : الوزیر۹المادة    في صالحیات الحكومة

 : ھیئة إدارة قطاع البترول۱۰المادة      
 

 : رخصة االستطالع۱۱المادة     الفصل الثالث
 االستطالع

 
 : منح التراخیص۱۲المادة     الفصل الرابع



 : الدعوة لتقدیم طلبات الترخیص۱۳ المادة  منح حقوق االستكشاف واإلنتاج
 : الطلبات الجماعیة۱٤المادة      
 : المؤھلون لتقدیم الطلبات۱٥المادة      
 : مضمون الطلبات ورسومھا۱٦المادة      
 : اإلجراءات الالحقة لتقدیم الطلب.۱۷المادة      
 : اختیار المؤھلین للتفاوض۱۸المادة      
 االستئناف واإلنتاج: اتفاقیة ۱۹المادة      
 : تعیین أو تبدیل المشغل۲۰المادة      
 : تمدید مدة اتفاقیة االستئناف واإلنتاج۲۱المادة      
 : حق الغیر بوضع منشأة۲۲المادة      
 : الموارد الطبیعیة األخرى۲۳المادة      
 : التخلي عن مساحات۲٤المادة      
 ستئناف واإلنتاج: التنازل عن اتفاقیة اال۲٥المادة      
 

 : التصریح المتعلق باإلنتاج۲٦المادة     الفصل الخامس
 : اإلنتاج الرشید۲۷المادة   الخطط المتعلقة باإلنتاج والنقل

 : تقویم االكتشاف واإلبالغ عنھ۲۸المادة      
 : محتوى خطة للتطویر واإلنتاج۲۹المادة      
 واإلنتاج: الموافقة على خطة التطویر ۳۰المادة      
: التراخیص والخطط المتعلقة لوضع وتشغیل ۳۱المادة      

 المنشآت
   : موجب تقدیم تقویم األثر البیئي۳۲المادة      
 : االختبارات واختبار اإلنتاج۳۳المادة      
 : المسموحات۳٤المادة      
 : اإلنتاج۳٥المادة      
 : الحرق، التھویة۳٦المادة      
 : مراقبة اإلنتاج۳۷ المادة     
 : التنسیق بین األنشطة البترولیة۳۸المادة      
 : استفادة الغیر من المنشآت البترولیة۳۹المادة      
 : بیع البترول٤۰المادة      
 

 : الرسوم المتعلقة بالمنطقة٤۱المادة     الفصل السادس
 ف واإلنتاج: حصص أطراف اتفاقیة االستكشا٤۲المادة   حصص البترول والرسوم

 : اإلتاوة٤۳المادة      
 : تقاسم اإلنتاج٤٤المادة      
 : الضرائب٤٥المادة      
 

 : انتھاء االستخدام٤٦المادة     الفصل السابع
 : وقف األنشطة البترولیة٤۷المادة    الوقف الدائم للتشغیل

 : استرداد المنشأة٤۸المادة      



قة بوقف األنشطة البترولیة : تنفیذ الخطة المتعل٤۹المادة      
 وبوقف التشغیل

 
 : الرھن٥۰المادة     الفصل الثامن

 : نطاق الرھن٥۱المادة   الرھن والحجز وتسجیل الحقوق
 : سجل الحقوق البترولیة والحمایة القانونیة٥۲المادة      
 : البیع الجبري٥۳المادة      
 

 : السالمة٥٤المادة     الفصل التاسع
: الصحة والسالمة وخطة مواجھة الظروف ٥٥المادة    مة والبیئةالصحة، السال

 الطارئة
 : مواجھة الظروف الطارئة٥٦المادة      
 : منطق األمان٥۷المادة      
 : تعلیق األنشطة البترولیة٥۸المادة      
 : شروط الصحة والسالمة٥۹المادة      
 بھا : حمایة البیئة والتدابیر المتعلقة٦۰المادة      
 

 : الممارسة الرشیدة لألنشطة البترولیة٦۱المادة     الفصل العاشر
 : المؤھالت٦۲المادة     أحكام عامة

 : اإلدارة والتنظیم٦۳المادة      
 : االنتفاع بالعقارات٦٤المادة      
 : االتفاقیات بین أصحاب الحقوق والعقود٦٥المادة      
 حق: المشغل غیر صاحب ال٦٦المادة      
 : المكونات المحلیة٦۷المادة      
 : الضمانات المالیة٦۸المادة      
 : المسؤولیات٦۹المادة      
 : التنازل أو تحویل حق بترولي۷۰المادة      
 : إلغاء الحق البترولي۷۱المادة      
 : التعاقد الثانوي۷۲المادة      
 : الضمان والمسؤولیة تجاه الغیر۷۳المادة      
 : المعاینة واإلشراف والتدقیق۷٤المادة      
 : التدریب۷٥المادة      
 : المراسیم التطبیقیة۷٦المادة      
 : النفاذ۷۷المادة      
 


