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2017-سار  دورة ال��اخيص ألاو�� م

إقرار املرسوم�ن

للمزايدة10و9و8و4و1فتح الرقع 

إجراء دورة تأهيل مسبق ثانية للشر�ات

القيام �عملّية �سو�ق لدورة ال��اخيص ألاو��

استكمال �ّل إلاجراءات املنصوص عل��ا بدف�� الشروط

9و4استالم عرض مزايدة ع�� �ّلٍ من الرقعت�ن 



و��ألا ال��اخيصدورةهدفا

التوّصل إ�� 
ة اكتشافات تجار�ّ 

�� املياه البحرّ�ة 
اللبنانّية

املحافظة ع�� 
حقوق لبنان �� 
موارده الطبيعّية

ع�� امتداد مياهھ 
البحرّ�ة



�ن ع�� منح رخصت�ن ب��ولّيتمجلس الوزراءموافقة 
٩و ٤�� الرقعت�ن حصرّ�ت�ن 

�سبة املشاركة

40% 40%

20%



مراحل تقو�م العروض

)�� �ّل رقعة(املواءمة القانونّية 

)�� �ّل رقعة(التقو�م التق�ي 

)�� �ّل رقعة(التقو�م التجاري 

)خدمة هد�� دورة ال��اخيص(التقو�م الاس��اتي�� 



)9و4�� الرقعت�ن (املواءمة القانونّية 

ا
ً
فة لالئتالف مؤّهلة مسبق

ّ
الشر�ات املؤل

إثبات �سديد رسم �حب الطلب

الزلزالّيةاملسوحاتشراء رخصة 

توافر كفالة الشركة ألامّ 

توافر املستندات القانونّية املحّددة �� دف�� الشروط

مقبول�ن من الناحية القانونّية9و4و�التا��، �عّد الطلبان املقّدمان ع�� الرقعت�ن 



عة ال��ام حفر ب��ين ع�� ألاقّل �� �ّل رق: العرض التق�ي
البحر م من سطح ٤٤٠٠م و٤٢٠٠ع�� أعماق ت��اوح ب�ن 

�� �ّل أّول ب�� استكشاف
2019رقعة سُتحفر ��

واحد املكمنان املس��دفان من نظام ب��و��
ةمشابھ لنظام مثبت �� بحر فلسط�ن ا

ّ
ملحتل

�� احتمال �حفر ب�� ثالثة �� حال نجاح الب
ألاو��

لّي�ن املكمنان املس��دفان من نظام�ن ب��و
� بحر مختلف�ن، ألاّول مشابھ لنظام مثبت �

ة
ّ
فلسط�ن املحتل

� �» ظهر«والثا�ي مشابھ لنظام اكتشاف 
مصر



ال�املة  الدولة عناصر حصة : العرض التجاري 

إلاتاوة

الضرائب

حّصة الدولة من 
ب��ول الر�ح

من الائتالف حّصة 
الر�حب��ول 

ب��ول ال�لفة

حصةعناصر 
الدولة ال�املة

العنصر الوحيد
ا�خاضع للمزايدة

65%  71%

55%  63%

ات �شمل تّم احتساب حّصة الدولة ال�املة �� �ّل رقعة بناًء ع�� �سعة سينار�وه
ثالثة أحجام لالكتشافات وثالثة أسعار للب��ول



مقارنة مع مئة نظام آخر: العرض التجاري 

Block 9 
Block 4

Global Benchmarking of Deepwater Gas Terms

TGT (%) TGT (%) (median)

56%



التفاوض ع�� الشّق التق�يّ 

فاق ع�� 
ّ
الات

تفاصيل العرض�ن 
م�نالتقنّي�ن املقّد 

املحافظة ع�� 
ة أح�ام 

ّ
�اف

فاقّية 
ّ
نموذج ات

الاستكشاف 
وإلانتاج



ملحة عن ائتالف الشر�ات

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

ل �� الائتشركة•
ّ
الف معّينة كمشغ

مقّدم الطلب
ل تأّهلت مسبًقا كصاحب حّق م•

ّ
شغ

2013�� دورة التأهيل ألاو�� عام 
�� شركة عاملّية متخّصصة •

 من 
ً
بالنفط والغاز و�عّد واحدة

المالشر�ات التسع الك��ى �� الع
أك�� تمارس ألا�شطة الب��ولّية ��•

 بلًدا و�عمل �� �ّلٍ من130من 
ق��ص ومصر

مليار دوالر 231بلغ مجموع أصولها •
 ��2016

ل �� شركة•
ّ
معّينة كغ�� مشغ
الائتالف مقّدم الطلب

ل تأّهلت مسبًقا كصاحب حّق م•
ّ
شغ

2013�� دورة التأهيل ألاو�� عام 
�� شركة عاملّية متخّصصة •

بالنفط والغاز وصاحبة أك�� 
اكتشاف غازّي �� املتوّسط 

)اكتشاف ظهر بمصر(
أك�� تمارس ألا�شطة الب��ولّية ��•

 بلًدا و�عمل �� �ّلٍ من73من 
.ق��ص ومصر

مليار دوالر 134بلغ مجموع أصولها •
 ��2017

ل �� شركة•
ّ
معّينة كغ�� مشغ
الائتالف مقّدم الطلب

�� تأّهلت مسبًقا كصاحب حّق غ•
ل �� دورة التأهيل الثاني

ّ
ة عام مشغ

2017
 39ك �� شركة عاملّية روسّية تمتل•

من رخصة استكشاف وإنتاج وتنتج
ا13  ب��ولي�

ً
حقال

ب�ن �َعّد ثالث شركة �� العالم من•
الشر�ات املدرجة �� ألاسواق 
 باالستناد إ�� احتياطها الغازّي 

املثبت 
مليار دوالر 14.4بلغ مجموع أصولها •

 ��2016



ت�نالبعد الاس��اتي�� ملنح الرخص

تحقيق هد�� دورة ال��اخيص ألاو��

التعاون مع شر�ات عاملّية لد��ا القدرات التقنّية واملالّية الالزمة

ا
ً
 وتلو�ث

ً
� للطاقة أقّل �لفة

ّ
تأم�ن مصدر مح�

خلق قطاع جديد �� الاقتصاد اللبنا�ي وفرص عمل مرافقة



ا�خطوات املستقبلية

فاقّيت�ن
ّ
توقيع الات

رقعة�ل ��خطة الاستكشاف تقديم 

تحض�� قاعدة ا�خدمات ال�ّ�ّية

استحصال الرخص البيئّية الالزمة

استكمال أعمال التصميم للب��ين

تأم�ن معّدات التنقيب

4حفر ب�� �� الرقعة 

)مشروطة(4حفر ب�� إضافّية �� الرقعة 

9حفر ب�� �� الرقعة 

٢٠١٨

٢٠١٩



)سنوات٥-٢(املسوحات الزلزالية 

)سنوات٦-٤(الاستكشاف 

)سنوات٢-١(التقو�م 

)سنوات٣-١(التطو�ر 

)سنة٢٠(إنتاج النفط والغاز 

وقف التشغيل 

مسار ألا�شطة الب��ولية



خاذ القرارات
ّ
مشاركة الدولة �� ات

منح ال��اخيص

تحديد الرقع

فاقّية الاستكشاف وإلانت
ّ
اج نموذج ات

ودف�� الشروط

تقو�م العروض

فاقّيات
ّ
توقيع الات

الاستكشاف 

ة الاستكشاف
ّ
املوافقة ع�� خط

املوافقة ع�� برامج العمل وامل��انّية 

السنوّ�ة

إصدار رخص حفر آلابار

ة التقو�م
ّ
املوافقة ع�� خط

إلاعالن عن ا�جدوى التجارّ�ة

التطو�ر وإلانتاج

ة التطو�ر وإلانت
ّ
اجاملوافقة ع�� خط

املوافقة ع�� تمديد رخصة إلانتاج

وقف التشغيل 

ة التمهيدّية وق
ّ
ف املوافقة ع�� ا�خط

ألا�شطة الب��ولّية

ة ال��ائّية وقف
ّ
املوافقة ع�� ا�خط

ألا�شطة الب��ولّية

حساب الوقف الدائم للتشغيل

وز�ر الطاقة واملياه

مجلس الوزراء

هيئة إدارة قطاع الب��ول



ا ضمن الائتالف مشاركة الدولة تجار��

فاقّية الاستكشاف وإلانتاج 
ّ
الدولة اللبنانّية طرف من طر�� ات

.لكّ��ا ال �شارك كشر�ك تجاري ضمن ائتالف الشر�ات

مجلس الوزراء

الوز�ر

الهيئة

ا�جهات املسؤولة عن 
الدور الرقا�ي للدولة

و الوزارات املعنّية



ا ضمن الائتالف مشاركة الدولة تجار��

ا ضمن ائتالف الشر�ات ع�� شركة وطنّية  ).�ها من الوسائلأو غ�(�� املستقبل، بإم�ان الدولة املشاركة تجار��
 عن مراقبة عمل ائتالف الشر�ات 

ً
).ةاملتضّمن للشركة الوطنيّ (تظّل ا�جهات الرقابّية مسؤولة

ال تتحّمل الشركة الوطنّية أّية مسؤولّيات رقابّية بل يقتصر دورها ع�� الشّق التجاري 

1شركة 

2شركة 

شركة 
الب��ول 
الوطنية

مجلس الوزراء

الوز�ر

الهيئة

ا�جهات املسؤولة عن 
الدور الرقا�ي للدولة

و الوزارات املعنّية



الاقتصاد 
غ�� النفطي

ا�حكومة

الصندوق 

النشاطات 
ةالب��وليّ 

استخدام إلايرادات النفطّية

اّدخار

وا�خدماتالطلب ع�� السلع 

صا�� التدفقات النقدية 
ا�حكومية

استثمار

اد يجب الاستفادة من الاقتصاد النفطي لدعم الاقتص
غ�� النفطي



� �� لبنان 
ّ
التوظيف والتدر�ب–املكّون املح�

عندكفؤ�نلبناني�نعامل�نالثانوّ�ون ومقاولوها�حقصاحبيوظف•
توفرهم

 يتّم (�ناللبنانياملواطن�نمني�ونواأنيجبألاقلع��املوظف�نمن80%•
االنسبةهذهإ��التوصل فاقّيةمن8املادة()تدر�جي�

ّ
)النموذجّيةالات

اللبناني�نللموظف�نالتدر�ببرامجتمو�لا�حقصاحبع��•

اصبمن��لبناني�نمواطن�نتوظيفبرامجا�خططتتضّمنأنيجب•
املتخصصةوالوظائفإلادارة



� �� لبنان 
ّ
عشراء ا�خدمات والسل–املكّون املح�

 األ�شطةباملتعلقةوا�خدماتوالبضائعاملواردلتور�دالثانو�ةالعقودإبراما�حقلصاحبيحق•

بأح�اميدون يتقالثانو��ناملقاول�نأنمنوالتحققالعقودتلكعنالتصر�حوعليھالب��ولية،

.)72املاّدةالبحرّ�ة،املياه��الب��وليةاملواردقانون (التور�دعنالقانون هذا

ايحددهاملبادئمنمجموعةمراعاةمعالعموميةللمناقصةالرئيسّيةالشراءعقودتخضع•

ىعندماواجبةاملناقصةأّن أهّمهااملرسوم
ّ
 والقواعدألانظمة(دوالرألف50العقدقيمةتتخط

.)157املادةالب��ولّية،باألنظمةاملتعلقة

املنشأ،يةاللبنانوا�خدماتالسلعلشراءتفضيلّيةمعاملةيمنحاملشغلأنا�حقصاحبيضمن•

.ألاداءووالسعر والتوفر ا�جودة�جهةالدوليةبالتنافسيةوا�خدماتالسلعهذهتتمتععندما

املادةالنموذجية،الاتفاقية(تنافسيةعروضع��بناءً الشراءعملياتا�حقوق أ�حابيجري •

27(.

دللمنافس�نليتسّ�ىالفائز العرضعنإلاعالنيتّم •
ّ
.اتاملناقصشفافّيةمنالتأك



الاقتصاد تطو�ر 
وتنميتھ

وز�ادةوظائف خلق
القدرة الشرائّية

��املح�عز�ز السوق 

�
ّ
املكّون املح�

� ع�� الاقتصاد
ّ
ألاثر املحتمل للمكّون املح�



لّية آلاثار الاقتصادّية املباشرة جّراء ألاعمال الب��و
وألار�اح املجنّية

استثمار مداخيل الدولةةارتفاع القدرة الشرائيّ ز�ادة القيمة املضافةخلق فرص عمل

ابتداًء من مرحلة الاستكشاف



� آلاثار الاقتصادّية املباشرة جّراء توافر مصدر مح
ّ
�

للطاقة

�مصدر تأم�ن
ّ
ا�لفةأقّل الكهر�اءلقطاعمح�

ً
 منفاعلّية� وأك�وتلو�ث

ا�حا��الوضع

بامل��انّية�جرخفض
ّ
الطاقةاست��ادع��امل��ت

 قدرا��ا�ز و�عز ال�لفةقليلةالطاقةتوافر من�ستفيدصناعاتتطو�ر
وا�خارجلبنان��التنافسّية



ر ع�� نتائج ال
ّ
�ي تؤث

ّ
دة ال

ّ
قطاع العناصر غ�� املؤك

الاقتصادّية 
التكنولوجيا

ألاسعار

حجم املوارد املكتشفة

نوع املوارد املكتشفة

املسوحاتتكنولوجيا تكنولوجيا ا�حفر

�ي ستنشأ
ّ
نوعّية الب�ى التحتّية ال

الت�اليف

وضع ألاسواق

ألامور ا�جيوسياسّية

واقع السياسة الداخلّية

منخفضةمرتفعة

منخفض مرتفع

النفط ونوعّيتھ...تالغاز الطبي��، كّمّية الك��ي

املعا�جة ع�� الشاطئاملعا�جة �� البحر

منخفضة مرتفعة

صعب مساعد

قةالوضع ألام�ي �� املنط التحالفات وألانابيب

داعم معرقل

أث�� القطاع بناًء ع�� استحالة التأكد اليوم من العناصر املذ�ورة، يصبح تقدير ت
ًرا الي

ّ
وم الب��و�� ع�� سوق العمل والاقتصاد تقديًرا دقيًقا أمًرا متعذ



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