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WHY IPT ENERGY CENTER (IPTEC)?

 

The business sector is a key partner in the process of economic 
development. However, it is also a partner in the process of 
social development which counterbalances and complements 
economic development in order to achieve the concept of 
comprehensive and sustainable development. The business 
sector’s realization of its own responsibility in the process of 
social development was at the root of the emergence and 
development of the concept of «corporate social responsibility 
(CSR)», also known as the concept of “corporate citizenship» 
which entails:

Private and business sectors’ compliance with the spirit of laws 
and regulations, ethical standards, and international norms when 
dealing with society.

Ensuring a positive impact through its activities on the environment.
Contributing to the development of society and preserving the interests of its consumers, 
employees and all stakeholders.
Refraining from any action that would harm society or the environment, regardless of whether the 
regulations prevent such acts or not.
Taking into account the public interest when making business decisions to achieve balance 
between humans,environment and pro�tability. 
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The business sector approaches the practice of the corporate social responsibility concept in various 
ways. IPT has selected social responsiblity targets closely relevant to its commercial activity as an 
oil�eld services company, opting for challenges, dif�culties and concerns directly related to energy, 
oil and gas sector as key headlines to address as part of its planto ful�ll its social responsibility. 

IPT decided to establish a specialized research center to undertake this role, IPT Energy Center 
(IPTEC), specialized in research activities and scienti�c studies on energy, oil and gas in Lebanon. The 
center was established to carry out research activities in the �elds of energy, oil and gas and was 
assigned to ful�ll the company’s corporate social responsibility by increasing knowledge in the �eld 
of energy conservation and ef�cient energy use, reducing environmental pollution resulting from the 
use of energy sources, promoting the use of clean, alternative and renewable energy solutions, etc.

Thus, IPT Energy Center (IPTEC) has two main harmonious and complementary functions as part of 
an unprecedent venture in Lebanon: To ful�ll IPT’s corporate social responsibility as outlined above, 
as well as undertaking the center’s core function, i.e. follow-up on and analysis of energy, oil and gas 
issues in Lebanon, carrying out research, scienti�c and strategic programs in the �eld of energy, 
economy and environment, data collection and analysis, feedback provision and consulting, 
developing an in-depth understanding of energy production and consumption trends, contributing to 
the development of oil policies, and monitoring all factors affecting the stability of the energy market 
in Lebanon and worldwide.

Dr. Toni M. Issa
President of IPT Energy Center (IPTEC)



ESTABLISHMENT

IPT Energy Center (IPTEC) is a specialized research center in Lebanon run by a team of energy, 
environment and transportation specialists, established by IPT on July 20, 2012 under Registration 
Notice 590. The Center carries out scientific projects, social and environmental activities and programs, 
as well as awareness campaigns falling under energy conservation and the efficient use of energy, 
reduction of environmental pollution resulting from the use of energy sources, and the promotion of the 
use of clean, alternative and renewable energy solutions. 

FOUNDERS
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SCOPE OF WORK

1  THE ENERGY SECTOR: EXPLORING CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS

Our dependence on energy resources to maintain life, combined with the evolution of technologies and 
increased urbanization have led to a significant rise in the demand for energy. This sharply growing 
energy need has made energy security a prominent concern. As a result, the world today is facing 
several challenges. By having an in-depth understanding of these global challenges and their solutions, 
IPTEC can best fulfill its mission.
 
THE FIRST CHALLENGE
The Air Pollution And Global Climate Change
Energy production, distribution, and use negatively impact the environment. Our current energy 
systems’ reliance on burning fossil fuels means more greenhouse gas emissions including pollutants 
and Carbone Dioxide (CO2). These emissions not only cause air pollution but substantially accelerate 
global warming, contributing to climate change. Global climate change is a real risk to human health 
and ecosystems and has become the world’s leading environmental problem. Another issue is that 
leaking underground storage tanks containing petroleum products and accidents such as oil spills can 
significantly pollute the soil, fresh water resources, and the sea.

THE SOLUTION
Adopting Energy Conservation Measures To Manage Energy Consumption And Reduce Pollution 
Energy conservation entails reducing energy consumption. It can be achieved through efficient energy 
use, in conjunction with reduced consumption from conventional energy sources. Energy conservation 
has been receiving increased attention all over the world in recent years. A key factor behind this is 
governments’ pledging to reduce carbon emissions. Energy efficiency involves techniques that reduce 
the amount of energy used to complete a task. A wide range of energy efficient technologies are already 
available that help conserve energy.
By reducing energy consumption, we generate less greenhouse gas emissions and consequently 
contribute to the reduction of air pollution.

4OBJECTIVES

IPTEC carries out research, studies and specialized scientific 
programs on energy, oil and gas. It also organizes activities 
and awareness campaigns that fall within the scope of IPT 
corporate social responsibility in the field of energy conservation 
and efficient energy use, reduction of environmental pollution 
resulting from the use of energy sources and promotion of the 
use of clean, alternative and renewable energy solutions, and 
others.

Therefore, IPTEC combines, within an institutional and organized 
framework, the role of a research center and the role of fulfilling 
CSR objectives. 

1  RESEARCH AND STUDIES

 

2  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
 IPT has selected social responsibility targets closely relevant to 
its commercial activity as an oilfield services company. These 
targets focus mainly on energy conservation and efficient use 
of energy, reduction of environmental pollution resulting from 
the use of energy sources and on promoting the use of clean, 
alternative and renewable energy solutions. In order to fulfill its 
corporate social responsibility targets, IPT will carry out scientific 
projects, social and environmental activities and programmes 
as well as awareness campaigns falling under the previously 
mentioned headlines and themes.
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Carrying out research activities, scientific and strategic 
studies in the field of energy, Oil & Gas, economy and 
environment, energy policies, ...etc including stages of oil and 
gas exploration in Lebanon and the region.

Organize (or co-organize) conferences, seminars, workshops, 
training courses and exhibitions on energy issues.

Reinforce collaboration with the academic sector by supporting 
research activities in the field of energy and granting 
scholarships and awards to motivate students’ creativity and 
innovation in this field.

Collaborate and establish partnerships and agreements with 
relevant local and international institutions.
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Lebanon ratified the UN Climate Change Convention
Lebanon ratified the Kyoto Protocol in May
In light of this, the Ministry of Energy and Water (MoEW) 
launched development projects that promote energy 
efficiency and renewable energy sources, including:
The national campaign to ban the use of incandescent lamps 
and promote the use of efficient lighting (CFL)
The national campaign to promote the use of solar water 
heaters
At the Copenhagen Climate Summit, Lebanon assured 
to increase the renewable energy share to 12% by 2020. 
This commitment was anchored within the “Policy Paper for 
the Electricity Sector” prepared by the Ministry of Energy 
and Water (MoEW) and officially adopted by the Council of 
Ministers in June 2010.
The Central Bank of Lebanon (BDL) in collaboration with the 
Ministry of Energy and Water (MoEW), the Ministry of Finance 
(MoF), the United Nations Development Programme (UNDP), 
the European Union (EU), and the Lebanese Center for 
Energy Conservation (LCEC), launched the National Energy 
Efficiency and Renewable Energy Action (NEEREA) which is 
a national financing mechanism that finances solar, wind, 
biomass and hydro projects in addition to energy efficiency 
measures and green building projects.
The LCEC developed the First National Energy Efficiency 
Action Plan (NEEAP) 2011-2015 which was adopted by the 
Ministry of Energy and Water in August 2010 and approved 
by the Lebanese Government in November 2011. NEEAP 
summarizes all national objectives, programmes and policies 
and includes different initiatives to achieve the target of 12% 
renewable energy by 2020. 

HISTORY AT A GLANCE

THE SECOND CHALLENGE
The Fossil Fuel Depletion 

Fossil fuels are non-renewable sources of hydrocarbons 
that are extracted from the earth as liquids, gases, and 
solids. They cannot be replenished in a short period of 
time. Fossil fuels include primarily coal, fuel oil, and 
natural gas. At the moment, they generate over 85% of 
the global energy demand. Fossil fuels are mainly used 
to power the transportation, manufacturing, residential 
heating, and electric-power generation industries. 
This consumption has set fossil fuels on the road to 
depletion. Because energy resources are important to 
residents, businesses, developers, and institutions, it is 
vital to find solutions that can satisfy increasing energy 
needs and address the depletion of conventional fossil 
fuels. This means the world cannot move towards 
sustainable growth without radical changes in the way 
it generates and uses energy. 

THE SOLUTION
Shifting To Renewable And Cleaner Energy Sources

Renewable energy is derived from natural sources 
that are prevalent almost anywhere in the world and 
are constantly replenished. Renewable energy includes 
sunlight, wind, tides, plant growth, and geothermal 
heat.In 2010, 16% of global final energy consumption 
came from renewable energy sources. By early 2011, at 
least 119 countries had a policy supporting renewable 
energy at the national level (up from 55 countries in 
early 2005). 
The rapid deployment of renewable energy and 
the diversification of energy sources can result in 
momentous energy security since it would reduce 
our dependence on non-renewable fossil fuels. The 
adoption of renewable energy solutions also reduces 
CO2 and greenhouse gas (GHG) emissions from burning 
fossil fuels, thus reducing air pollution and slowing the 
process of climate change.

2  THE STATUS OF THE ENERGY SECTOR IN LEBANON

At IPTEC we understand that the energy sector in Lebanon plays a vital role in the development of 
the country but that there are certain local obstacles. With the exception of a modest amount of 
hydropower and traditional energy (wood and charcoal), all the energy in Lebanon is derived from 
imported petroleum products. And yet Lebanon’s geographic location makes it ideal for solar and wind 
energies. Other  possible types of renewable energy include hydro and biomass resources, but they are 
still not widely used.

5 SCOPE OF WORK

COAL, FUEL OIL &
NATURAL GAS

CONSUME 85% OF
GLOBAL ENERGY



3   LEBANON’S OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES

Lebanon currently imports all of its energy needs. Studies reveal that there are 31 possible sites 
containing oil and gas reservoirs in Lebanese territorial waters. Geological studies along with 
analysis of 2D and 3D seismic surveys (that covered the entire offshore and parts of the onshore) 
demonstrate the prospectiveness of Lebanon’s offshore and increase the likelihood of finding 
petroleum resources. The studies model the presence of gas, condensate and oil. 
 
As for Lebanese territorial waters, 10 blocks have been identified within Lebanon’s Exclusive Economic 
Zone (EEZ). Their total area is 21,500 km2 in addition to a buffer zone along the coast with an area of  
1,200 km2 where petroleum activities are not allowed. The area of the maritime waters subject to 
the Lebanese State jurisdiction is 22,700 km2.

IPTEC is carefully following developments related to this and is here to provide professional 
assistance when needed. 
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BARRIERS TO ACHIEVING THIS POTENTIAL
IPTEC knows that great potential is not enough. There has to be a proper framework in place if we ever 
hope to realize this potential. 

The barriers IPTEC is contending with on a national level include the lack of:
A supportive political environment coupled with a lack of adequate institutional support, laws, regulations, 
and a comprehensive national strategy. For example, the lack of a supportive legal framework for energy 
auditing and energy consumption is a major barrier encountered in implementing energy efficient or 
renewable energy projects.

Awareness campaigns, capacity-building programs, and the socio-
cultural barrier caused by this. The limited public awareness on 
energy efficient and renewable energy technologies and their 
advantages, and the lack of awareness on environmental impact 
of non-renewable energy sources are considered as major 
challenges facing the sustainable development in Lebanon.

Unified data that can be used to implement measures, policies, 
strategies, action plans, etc… related to energy efficiency, renewable 
energy solutions and energy-related pollution reduction. The 
absence of integrated information sets represents a real challenge 
and requires intensive efforts among the different stakeholders.

Technical expertise and specialized experience in energy efficiency 
and renewable energy. Although some lessons could be learned 
from other countries experiences, there is a crucial need to enhance 
local technical expertise in new technologies.

Financial resources and funding on both individual and national 
levels. On an individual level, the high initial price and lack of 
suitable support mechanisms (financial and fiscal incentives) make 
renewable energy or energy efficient technologies economically 
unattractive for consumers. On a national level, the priority of 
funding is given to projects dealing with more pressing or short-
term developmental needs without adequately addressing the long-
term sustainable development requirements in different sectors. 

SCOPE OF WORK

REAL POTENTIAL
Despite the efforts to date, energy conservation and renewable energy solutions are still not wide 
spread in Lebanon. 
Lebanon has a high potential to increase energy efficiency in different sectors and to implement 
renewable energy solutions without hampering productivity and economic growth. But there are barriers. 

In this context, the MoEW in collaboration with the LCEC 
installed the 1st pilot project in Lebanon to produce 
electricity from solar energy across the 325-meters of 
the Beirut river: the Beirut River Solar Snake (BRSS). A 
second initiative was the necessity of adopting the Energy 
Conservation Law. A draft of the “Energy Conservation 
Law” was approved by the Ministry of Energy and Water 
and sent to the Council of Ministers. 
The LCEC supported the design and implementation of 
the National Strategy for Efficient and Economic Public 
Street Lighting in Lebanon with the objective to provide the 
Lebanese streets with a safe and energy efficient lighting 
with intelligent control and maintenance procedure. In this 
respect, the Lebanese Government dedicated $0.5 Million 
to the project to replace and install photosensors in the 
various street lighting systems in order to illuminate the 
roads when needed. 
Lebanon endorsed the decisions of the United Nations 
Climate Change Conference held in Paris in 2015.

2014

2015

2016

2017

The LCEC developed the Second National Energy Efficiency Action Plan for the republic 
of Lebanon, NEEAP 2016-2020, which builds on the initiatives proposed in the first NEEAP 
2011-2015. The implementation of the NEEAP 2016-2020 would need a period of 5 years, 
creating a huge positive market momentum.
The Council of Ministers approved the production of wind power through the establishment of 
wind farms in Lebanon to generate electricity.
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What has been done so far?

In August 2010, the Lebanese parliament unanimously approved Law No.132/2010 on offshore oil 
and gas. This law paves the way for the exploration of major natural oil and gas reserves off Lebanon’s 
Mediterranean coast and lays the foundations for production to begin at a later stage. 

The Lebanese Petroleum Administration (LPA) was created to oversee the oil and gas sector and to 
draft a series of laws, known as the Petroleum Activities Regulations. The LPA is the regulatory and 
technical body governing the prospective petroleum sector in Lebanon. There are 6 departments at 
the LPA, namely: Strategic Planning Department, Technical and Engineering Department, Geology and 
Geophysics Department, Legal Affairs Department, Economic and Financial Department and Quality 
Health Safety and Environment (QHSE) Department. 

Some of the LPA’s responsibilities are: planning and policy advice, promoting the Lebanese petroleum 
potential, managing the data associated with the petroleum activities, managing licensing rounds, 
managing, monitoring and supervising petroleum activities, planning for field development, petroleum 
transportation, decommissioning, and removal of facilities, and preparing regulations and guidelines.

Before extraction can begin, it is essential to assess the environmental and strategic impact on 
Lebanon’s offshore waters. It is also crucial to create laws that divide these waters into blocks before 
exploration activities can start.

The existing regulatory framework governing petroleum activities in Lebanon is as follows: 
 2010 Offshore Petroleum Resources Law (OPRL)
2012 LPA decree 
2013 Pre-qualification decree 
 Petroleum Activities Regulations (PAR)
2017 Blocks Delineation decree 
 Decree 43 related to Tender Protocol (TP) and Exploration and Production Agreement (EPA)
 Petroleum Tax Law

What is the importance of exploring oil and gas in Lebanon?

Lebanon engaging in the exploration of oil and gas and becoming a petroleum producing and exporting 
country is an incredibly historic and vital opportunity given its adequate geographic location. 
If exploited correctly, these energy sources would contribute to alleviating electricity shortages and 
support the recovery of industrial competitiveness as well as social and economic growth and stability 
today and long into the future.
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In 2012 was launched the first pre-qualification round, and in 2013, 46 companies were pre-qualified 
as Right Holders (operators and non-operators). In 2017, the two decrees necessary for the completion 
of the first licensing round, Blocks Delineation decree and decree 43, were approved by the Lebanese 
Council of Ministers, which also approved the awards of two exclusive petroleum licenses for exploration 
and production in blocks 4 and 9 for the consortium composed of Total S.A, Eni International BV and JSC 
Novatek. The contracts with the three companies were signed in early 2018.

Upon the signature of the Exploration and Production Agreement (EPA) -the contract between the State and 
the consortium- the companies, or Right Holders, will have the right to explore for, develop and produce 
oil and gas reservoirs offshore in Lebanon’s Exclusive Economic Zone. They will also have to comply with 
all of the requirements of the OPR Law and the PAR, as well as all other Lebanese laws. The exploration 
phase is five years, divided into a first period of three years, and a second period of two years, and can be 
extended up to ten years with the Cabinet’s approval. Upon discovery, they must assess profitability and 
propose a development production plan also for the Cabinet’s approval. Further to the approval, the Right 
Holders will produce oil and gas for a 25-year Production Phase, extendable for five years.
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التأسيس

إن مركــز أي بــي تــي للطاقــة )IPT ENERGY CENTER - IPTEC( هــو مركــز علمــي وبحثــي متخصــص يديــره فريــق 
مــن اإلختصاصييــن فــي مجــال الطاقــة والنقــل والبيئــة،  أنشــأته شــركة أي بــي تــي النفطيــة فــي 20 تمــوز 
20١2 بموجــب بيــان علــم وخبــر رقــم 590 بهــدف القيــام باألبحــاث والدراســات والبرامــج العلميــة المتخصصــة 
حــول قطــاع الطاقــة والنفــط والغــاز لتنميــة المعرفــة فــي ميــدان فعاليــة واســتدامة توريــد الطاقــة، وترشــيد 
اســتخداماتها عامــًة، وإنتهــاج سياســات فاعلــة فــي التوجيــه  والنصــح حــول االســتخدام الواعــي لهــا وحــول 

تخفيــف انبعاثــات الغــاز والحــد مــن تلــوث الهــواء وحــول تشــجيع إســتخدام حلــول الطاقــة المتجــددة.

المؤسسون
طوني ميشال عيسى

زخيا ميشال عيسى
رزق الله بديع رزق
جان مارون زغيب 

جان-مارك  بول-شارل  روش
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إن اإلعتمــاد علــى مــوارد الطاقــة للمحافظــة علــى الحيــاة وتطــور التكنولوجيــا وتعزيــز التحضــر قــد أدى 
إلــى زيــادة كبيــرة فــي الطلــب علــى الطاقــة. ومــع التزايــد المســتمر فــي الحاجــة إلــى الطاقــة، أصبــح أمــن 
الطاقــة مــن الشــواغل الخطيــرة، وهــو يواجــه حاليــًا العديــد مــن التحديــات. مــن خــالل فهــم مركــز أي بــي 

تــي للطاقــة لهــذه التحديــات العالميــة ولحلولهــا، يمكــن للمركــز تحقيــق مهمتــه بطريقــة أفضــل.

التحدي األّول
تلوث الهواء وتغير المناخ العالمي

ــة  ــة. فقــد أدى اعتمــاد نظــم الطاقــة الحالي ــار ســلبية علــى البيئ ــاج الطاقــة وتوزيعهــا واســتخدامها آث إلنت
علــى الوقــود األحفــوري إلــى زيــادة اســتهالك هــذا النــوع مــن الوقــود. يــؤدي احتــراق الوقــود األحفــوري 
 .)CO2( إلــى انبعــاث غــازات الدفيئــة، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن الملوثــات، خاصــة ثانــي أكســيد الكربــون
تتســبب هــذه االنبعاثــات بتلــوث الهــواء مــن جهــة، وبتســريع إلــى حــد كبيــر ظاهــرة االحتــرار العالمــي 
والمســاهمة فــي تغيــر المنــاخ مــن جهــة أخــرى. يشــّكل تغيــر المنــاخ العالمــي مخاطــر علــى صحــة اإلنســان 
والنظــم البيئيــة، وهــو قــد بــات يمّثــل المشــكلة البيئيــة العالميــة األبــرز باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 
للتســرب الناجــم عــن خزانــات المنتجــات النفطيــة الموجــودة تحــت األرض وحــوادث االنســكابات النفطيــة 

أن تــؤدي إلــى تلــوث التربــة ومــوارد الميــاه العذبــة والبحــر بشــكل كبيــر. 

الحل
اتباع تدابير لترشيد الطاقة من أجل إدارة أنماط استهالك الطاقة والحد من التلوث

ــة للحــد مــن اســتهالك الطاقــة. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل  ُيقصــد بترشــيد الطاقــة الجهــود المبذول
التوفيــر فــي اســتخدام الطاقــة، بالتزامــن مــع خفــض اســتهالك مصــادر الطاقــة التقليديــة. لقــد ازداد 
االهتمــام بمســألة ترشــيد الطاقــة فــي ســائر أنحــاء العالــم خــالل الســنوات األخيــرة. وذلــك يعــود إلــى عــدة 
عوامــل، أبرزهــا التــزام الحكومــات بالحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة. ينطــوي ترشــيد الطاقــة علــى تقنيــات 
ترمــي إلــى خفــض كميــة الطاقــة المســتخدمة ألداء مهمــة معينــة. ويتــم تســويق مجموعــة واســعة مــن 
تكنولوجيــات توفيــر الطاقــة مــن أجــل الوصــول إلــى ترشــيد الطاقــة.  تجــدر االشــارة إلــى أنــه مــن شــأن 
خفــض اســتهالك الطاقــة أن يــؤدي كذلــك إلــى التقليــل مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، فيســاهم بالتالــي 

فــي الحــد مــن تلــوث الهــواء. 

قطاع الطاقة في شكل عام :  التحديات والحلول المطروحة

نطاق العمل
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والبرامــج  والدراســات  باألبحــاث  للطاقــة  تــي  بــي  أي  مركــز  يقــوم 
العلميــة المتخصصــة حــول قطــاع الطاقــة والنفــط والغــاز كمــا يقــوم 
بأنشــطة وحمــالت توعيــة تدخــل ضمــن نطــاق مســؤولّية شــركة أي بي 
تــي االجتماعيــة فــي مياديــن كفــاءة الطاقــة وترشــيد اســتخداماتها، 
وتخفيف التلوث البيئي الناتج عن اســتخدام مصادر الطاقة، وتشــجيع 

اســتخدام حلــول الطاقــة النظيفــة والبديلــة والمتجــددة، وغيرهــا.

يجمــع إذًا مركــز أي بــي تــي للطاقــة ضمــن إطــار مؤسســي ومنّظــم، 
دور نشــاط مركــز األبحــاث والدراســات مــع دور تحقيــق المســؤولية 

ــي. ــي ت ــة لشــركة أي ب االجتماعي

 

اختــارت شــركة أي بــي تــي أهدافــًا لمســؤوليتها اإلجتماعيــة وثيقــة 
ــة فــي القطــاع  ــذي تمارســه كشــركة عامل ــة بالنشــاط التجــاري ال الصل
النفطــي. تتركــز هــذه األهــداف بشــكل رئيســي حــول كفــاءة الطاقــة 
وترشــيد اســتخداماتها، وحــول تخفيــف التلــوث البيئــي الناتــج عــن 
اســتخدام مصــادر الطاقــة، وحــول تشــجيع اســتخدام حلــول الطاقــة 
النفطيــة والبديلــة والمتجــددة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ المشــاريع 
المتنوعــة،  والبيئيــة  والعلميــة  االجتماعيــة  والبرامــج  واألنشــطة 
وإقامــة حمــالت التوجيــه والتوعيــة والنصــح والمســاعدة واإلعــالن، 

وغيرهــا الداخلــة ضمــن هــذه األهــداف.

األهداف

2
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القيــام باألبحــاث والدراســات العلميــة واالســتراتيجية فــي مجــاالت 
الطاقــة، والنفــط والغــاز، واالقتصــاد والبيئــة، وسياســات الطاقــة، 
وغيرهــا. بمــا فــي ذلــك مراحــل التنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي  

لبنــان والمنطقــة.

تنظيــم )أو المشــاركة فــي تنظيــم( المؤتمــرات والنــدوات وورش 
قضايــا  فــي  المتخّصصــة  والمعــارض  التدريــب  ودورات  العمــل 

الطاقــة.

تعزيــز التعــاون مــع القطــاع األكاديمــي، عبــر دعــم األبحــاث فــي مجال 
الطاقــة، وتقديــم المنــح الجامعيــة والجوائــز لحــث الطــالب علــى 

اإلبــداع واالبتــكار فــي مجــال الطاقــة.

المعنّيــة  والدوليــة  المحلّيــة  والمؤسســات  الجهــات  مــع  التعــاون 
معهــا. االتفاقــات  وعقــد  الشــراكات  وإقامــة 

األبحاث والدراسات

تحقيق المسؤولية االجتماعية
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نعــي فــي مركــز أي بــي تــي للطاقــة أن لقطــاع الطاقــة فــي لبنــان دور 
حيــوي فــي تنميــة البلــد ولكــن طبعــًا هنــاك عقبــات محليــة كثيــرة. 

باســتثناء الكميــة المتواضعــة مــن الطاقــة المائيــة والطاقــة التقليديــة 
لبنــان مــن  الطاقــة فــي  ُتشــتق ســائر مصــادر  )الخشــب والفحــم(، 
المنتجــات النفطيــة المســتوردة. نظــرًا لموقعــه الجغرافــي، يمكــن 
للبنــان االســتفادة إلــى حــد كبيــر مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
الوفيــرة. تشــمل أنــواع الطاقــة المتجــددة المتاحــة أيضًا المــوارد المائية 
ومــوارد الكتلــة األحيائيــة، علمــًا أن اســتخدام هــذه المــوارد ال يــزال غيــر 

شــائع علــى نطــاق واســع.

لمحة تاريخية
1994  صادق لبنان على اتفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ 

2006  صادق لبنان على بروتوكول كيوتو

واقع قطاع الطاقة في لبنان 2

ترشيد
الطاقة
حمالت

بيئة سياسية

التوعية

داعمة

6

فــي هــذا الســياق، قامــت وزارة الطاقــة والميــاه مؤخــرًا بمشــاريع 
الطاقــة  ومصــادر  الطاقــة  اســتخدام  ترشــيد  لتعزيــز  إنمائيــة 

المتجــددة. مــن هــذه المشــاريع:
ــات المتوهجــة وتشــجيع  ــة لحظــر اســتخدام اللمب ــة الوطني الحمل

)CFL( اســتخدام اإلنــارة الموفــرة للطاقــة
ــاه بالطاقــة  ــة لتشــجيع اســتخدام ســخانات المي ــة الوطني الحمل

الشمســية.
تعّهــد لبنــان فــي مؤتمــر كوبنهاغــن للتغيــرات المناخيــة برفــع 
نســبة الطاقــة المتجــددة إلــى %12  بحلــول العــام 2020. وانــدرج هــذا 
التعهــد ضمــن »ورقــة سياســة قطــاع الكهربــاء« التــي أعّدتهــا 
وزارة الطاقــة والميــاه واعتمدهــا مجلــس الــوزراء رســمّيًا فــي 

حزيــران 2010.
2010

2011

2009

أطلــق مصــرف لبنــان، بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة والميــاه ووزارة الماليــة وبرنامــج األمــم المتحــدة 
اللبنانــي لحفــظ الطاقــة، اآلليــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة  اإلنمائــي واإلتحــاد األوروبــي والمركــز 
والطاقــة المتجــددة )NEEREA( وهــي آليــة تمويــل وطنيــة تمــّول مشــاريع الطاقــة الشمســية وطاقــة 
ــر لتحســين كفــاءة الطاقــة ومشــاريع  الريــاح والكتلــة الحيويــة والطاقــة المائيــة باإلضافــة إلــى التدابي

المبانــي الخضــراء.
قــام المركــز اللبنانــي لحفــظ الطاقــة بنشــر الخطــة الوطنيــة األولــى لكفــاءة الطاقــة لألعــوام 2015-2011، 
التــي اعتمدتهــا وزارة الطاقــة والميــاه فــي آب 2010 ووافقــت عليهــا الحكومة اللبنانية في تشــرين الثاني 
2011. وتلّخــص هــذه الخطــة جميــع األهــداف والبرامــج والسياســات الوطنيــة والمبــادرات المختلفــة مــن 
أجــل تحقيــق الهــدف الوطنــي القاضــي بتحقيــق نســبة %12  مــن الطاقــة المتجــددة بحلــول العــام 2020.  
ــز اللبنانــي لحفــظ الطاقــة أول  ــاه بالتعــاون مــع المرك وفــي هــذا الســياق نّفــذت وزارة الطاقــة والمي
مشــروع فــي لبنــان إلنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية علــى امتــداد نهــر بيــروت بطــول 325 متــر. 
ــه وزارة  ــة فكانــت ضــرورة اقــرار مشــروع قانــون حفــظ الطاقــة، التــي وافقــت علي ــادرة الثاني ــا المب أّم

الطاقــة والميــاه وُأحيــل إلــى مجلــس الــوزراء.

نطاق العمل

التحدي الثاني
استنفاد الوقود األحفوري

تعتبــر أنــواع الوقــود األحفــوري مــن المصــادر غيــر 
مــن  ُتســتخرج  وهــي   – للهيدروكربــون  المتجــددة 
األرض علــى شــكل غــازات وســوائل ومــواد صلبــة 
يتعــّذر تجددهــا خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة. تشــمل 
وزيــت  الفحــم  األول  المقــام  فــي  المــواد  هــذه 
إلنتــاج  تســتثمر  وهــي  الطبيعــي،  والغــاز  الوقــود 
أكثــر مــن %85 مــن الطلــب العالمــي علــى الطاقــة. 
ُتســتخدم أنــواع الوقــود األحفــوري بشــكل أساســي 
المنــازل  وتدفئــة  والصناعــة  النقــل  قطــاع  فــي 
أدى  لقــد  الكهربائيــة.  الطاقــة  توليــد  وصناعــات 
االســتهالك العالمــي لهــذه المصــادر التقليديــة إلــى 
جعلهــا عرضــة لالســتنفاد. وبمــا أن توافــر واســتخدام 
مــوارد الطاقــة همــا مــن االعتبــارات المهمــة للســكان 
والمؤسســات،  والمطوريــن  األعمــال  ومشــاريع 
فــال بــد مــن إيجــاد الحلــول للتصــدي لهــذا التحــدي 
المــزدوج المتمثــل فــي تلبيــة الحاجــة المتزايــدة إلــى 
الطاقــة ومواجهــة اســتنفاد أنــواع الوقــود األحفــوري 
للعالــم  يمكــن  ال  نفســه.  الوقــت  فــي  التقليديــة 
التحــّول إلــى التنميــة المســتدامة مــن دون تغييــرات 

جذريــة فــي طريقــة توليــد الطاقــة واســتخدامها.
لمبات
موفرة

للطاقة

لمبات
غير موفرة
للطاقة

دفع نحو CO2 خفض
وانبعاثات
غازات
الدفئية

الطاقة
المتجددة

الحل
المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  اســتخدام  إلــى  التحــول 

لنظيفــة ا و
ُتســتمد الطاقــة المتجــددة مــن المصــادر الطبيعيــة 
التــي تنتشــر فــي كل مــكان مــن العالــم، وهــي تتجدد 
والمــد  والريــاح  الشــمس  أشــعة  مثــل  باســتمرار، 
والجــزر والنبــات والحــرارة الجوفيــة. فــي العــام 2010 ، 
بــات  %16 مــن االســتهالك العالمــي للطاقــة النهائيــة 
معتمــدًا علــى مصــادر طاقــة متجــددة. بحلــول مطلــع 
العــام 2011، كان هنالــك مــا ال يقــل عــن 119 بلــدًا يمتلــك 
الصعيــد  علــى  المتجــددة  للطاقــة  دعــم  سياســة 
الوطنــي، وذلــك مقارنــة بـــ 55 بلــدًا فــي مطلــع العــام 
المتجــددة  للطاقــة  الســريع  االنتشــار  يــؤدي   .2005
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والتنويــع التكنولوجــي لمصــادر الطاقــة إلــى تعزيــز أمــن الطاقــة مــن خــالل التقليــل مــن االعتمــاد علــى 
ــول الطاقــة المتجــددة أن  ــر المتجــدد. باإلضافــة إلــى ذلــك، فمــن شــأن اعتمــاد حل الوقــود األحفــوري غي
يــؤدي إلــى خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن احتــراق الوقــود األحفــوري 

ــاخ. ــر المن وتخفيــف تلــوث الهــواء وبالتالــي إبطــاء ظاهــرة تغي

الطبيعي، تشتثمر

الفحم وزيت الوقود، والغاز

إلنتاج أكثر من ٪85 من
الطلب العالمي على الطاقة



الحاجــة إلــى وضــع سياســات واســتراتيجيات وخطــط عمــل لتنفيــذ تدابيــر ترشــيد اســتخدام الطاقــة وحلــول 
الطاقــة المتجــددة والتخفيــف مــن التلــوث المتصــل بالطاقــة، اســتنادًا إلــى بيانــات ومعلومــات عــن 
مختلــف القطاعــات العامــة والخاصــة، بمــا فــي ذلــك النقــل والطاقــة والصناعــة واإلســكان والمرافــق 
اإلداريــة وغيرهــا. يمّثــل غيــاب المعلومــات المتكاملــة تحديــًا حقيقيــًا، كمــا أنــه يتطلــب جهــودًا مكثفــة بيــن 

ــة. مختلــف الجهــات المعني
الحاجــة إلــى خبــرات عاليــة فــي مختلــف المجــاالت الفنيــة والتقنيــة 
للقضايــا المتعلقــة بترشــيد اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــددة، 
خاصــة مــا يتعلــق بالتكنولوجيــات والطــرق الجديــدة لنقــل التكنولوجيــا. 
ــة  ــة االســتفادة مــن بعــض التجــارب اإليجابي ــى الرغــم مــن إمكاني عل
فــي البلــدان األخــرى، فثمــة حاجــة ماســة إلــى تعزيــز الخبــرات الفنيــة 

المحليــة فــي التكنولوجيــات الجديــدة.
االفتقــار إلــى المــوارد الماليــة والتمويــل لتحقيــق ترشــيد اســتخدام 
الطاقــة وتنفيــذ حلــول الطاقــة المتجــددة علــى المســتويين الفــردي 
الســعر  ارتفــاع  يــؤدي  الفــردي،  المســتوى  فعلــى  والوطنــي. 
األولــي وانعــدام آليــات الدعــم المناســبة )حوافــز ماليــة وضريبيــة( 
أو  المتجــددة  للطاقــة  االقتصاديــة  الجاذبيــة  مــن  التقليــل  إلــى 
تكنولوجيــات ترشــيد اســتخدام الطاقــة بالنســبة إلــى المســتهلك. 
أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فتعطــى األولويــة لتمويــل المشــاريع 
المتصلــة باالحتياجــات التنمويــة األكثــر إلحاحــًا أو القصيــرة األجــل مــن 
دون معالجــة االحتياجــات التنمويــة المســتدامة الطويلــة األمــد فــي 

مختلــف القطاعــات علــى نحــو مالئــم.

أشــارت  لقــد  الــذي يســتهلكه.  النفــط  حاليــا مجمــل  لبنــان  يســتورد 
ــى  ــة إل ــة اللبناني ــاه اإلقليمي ــرًا فــي المي ــت مؤخ ــي أجري الدراســات الت
وجــود 31 موقعــًا محتمــاًل قــد يحتــوي علــى نفــط وغــاز. أمــا الدراســات 
الجيولوجيــة والتحاليــل المتعلقــة بالبيانــات الســيزمية الثنائيــة والثالثيــة 
األبعــاد )التــي تغطــي كل الميــاه اإلقليميــة اللبنانيــة وبعــض أجــزاء 
العثــور علــى مــوارد نفطيــة  احتمــال  زادت مــن  البــري( قــد  المجــال 

وشــكلت نموذجــًا لوجــود الغــاز والنفــط. 
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بالنســبة للميــاه اإلقليميــة اللبنانيــة فقــد تــم ترســيم عشــر مناطــق للتنقيــب داخــل المنطقــة االقتصاديــة 
الحصريــة اللبنانيــة، تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 21500 كــم2 باإلضافــة إلــى منطقــة عازلــة علــى طــول الســاحل 
اللبنانــي تبلــغ مســاحتها 1200 كــم2 حيــث ال يســمح القيــام بأنشــطة بتروليــة. أمــا مســاحة الميــاه البحريــة 

الخاضعــة لســلطة الدولــة اللبنانيــة فتبلــغ 22700 كــم2.

إن مركــز أي بــي تــي للطاقــة يتابــع عــن كثــب التطــورات فــي هــذا المجــال لتقديــم المســاعدة الفنيــة عنــد 
الحاجــة.

لشــؤون الفنيــة والهندســية، وحــدة الجيولوجيــا والجيوفيزيــاء، وحــدة الشــؤون القانونيــة، وحــدة الشــؤون 
اإلقتصاديــة والماليــة، ووحــدة الجــودة، الصحــة، الســالمة، والبيئــة.

نطاق العمل

كفاءة
الطاقة
الخبرة التقنية

البيانات
والمعلومات
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الحواجز التي تحول دون تحقيق هذه اإلمكانيات

يعلــم مركــز أي بــي تــي للطاقــة أن اإلمكانيــات المتاحــة ليســت كافيــة. لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك إطــار 
مؤسســي وتنظيمــي مناســب لترشــيد اســتخدام مصــادر الطاقــة وتنفيــذ حلــول الطاقــة المتجــددة فــي 

لبنــان.

دعــم المركــز اللبنانــي لحفــظ الطاقــة اإلســتراتيجية الوطنيــة لكفــاءة إضــاءة الشــوارع العامــة فــي 
لبنــان بهــدف تزويــد الشــوارع بإضــاءة آمنــة وكفــوءة مــع إجــراءات ذكيــة للّتحكــم والّصيانــة. وفــي هــذا 
الصــدد، خصصــت الحكومــة اللبنانيــة مبلــغ نصــف مليــون دوالر للمشــروع الســتبدال وتركيــب أجهــزة 

PHOTOSENSORS فــي مختلــف أنظمــة اإلنــارة مــن أجــل إنــارة الطــرق عنــد الحاجــة  فقــط.
صادق لبنان على مقررات مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2015 في باريس.

نشــر المركــز اللبنانــي لحفــظ الطاقــة الخطــة الوطنيــة الثانيــة لكفــاءة الطاقــة لألعــوام 2016-2020 التــي 
ــذ  ــة األولــى لألعــوام 2011-2015. وســيحتاج تنفي ــادرات المقترحــة فــي الخطــة الوطني تســتند إلــى المب

هــذه الخطــة 5 ســنوات، ممــا ســيترك طابعــًا إيجابيــا فــي الســوق المحلــي.
أقــّر مجلــس الــوزراء بنــد إنتــاج الكهربــاء مــن الريــاح، مــن خــالل إنشــاء مــزارع هوائيــة فــي لبنــان تكــون 

مصــدرًا إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.

اإلمكانيات المتاحة
علــى الرغــم مــن ذلــك، ال تــزال أنظمــة ترشــيد الطاقــة والطاقــة المتجــددة غيــر شــائعة فــي لبنان، كمــا ال يزال 
إســهامها فــي تلبيــة الحاجــة إلــى الطاقــة يصطــدم بالعديــد مــن التحديــات المفصلــة أدنــاه. يتمّتــع 
حلــول  وتنفيــذ  القطاعــات  مختلــف  فــي  الطاقــة  اســتخدام  ترشــيد  لتعزيــز  كبيــرة  بإمكانيــات  لبنــان 
الطاقــة المتجــددة مــن دون عرقلــة اإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي. علــى الرغــم مــن ذلــك، فهنالــك 

ــر. ــذ هــذه التدابي ــرض تنفي ــي تعت ــات الت ــد مــن العقب العدي

2014

2015
2016

2017

ــي للطاقــة علــى  ــز أي بــي ت ــى بهــا مرك ــي يعن ــز الت وتشــمل الحواج
المســتوى الوطنــي:

بيئــة  أكثــر عمليــة ومشــجعة مــن قبــل  أنظمــة  إلــى وضــع  الحاجــة 
ــول مســتدامة  ــي بدونهــا ال يمكــن إرســاء أي حل سياســية داعمــة الت

فــي هــذا المجــال.
وإلــى  المالئــم  والتنظيمــي  المؤسســي  اإلطــار  إلــى  فاالفتقــار 
ــة شــاملة وعــدم وجــود أي إطــار قانونــي للتدقيــق  اســتراتيجية وطني
فــي الطاقــة ومتابعــة اســتهالك الطاقــة فــي مختلــف القطاعــات 
يشــكل عائقــًا رئيســيًا يعتــرض تنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة أو 

ترشــيد اســتخدام الطاقــة.
االفتقــار إلــى حمــالت توعيــة وبرامــج بنــاء القــدرات التــي تشــجع علــى 
الحلــول الموفــرة للطاقــة وإبــراز دورهــا فــي الحــد مــن التلــوث البيئــي. 
المتجــددة  الطاقــة  لتكنولوجيــات  العــام  الوعــي  محدوديــة  تعتبــر 
وترشــيد اســتخدام الطاقــة ومزاياهــا ومنافعهــا، فضــاًل عــن انعــدام 
الوعــي لألثــر البيئــي الناجــم عــن مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة، مــن 
ــة المســتدامة فــي  ــة التنمي ــرض عملي ــات الرئيســية التــي تعت التحدي

لبنــان.
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مــن صالحيــات هيئــة إدارة قطــاع البتــرول: التخطيــط وتقديــم المشــورة، تعزيــز اإلمكانــات النفطيــة اللبنانيــة، 
ادارة البيانــات المتعلقــة باالنشــطة البتروليــة، إدارة دورات التراخيــص، ادارة ومراقبــة واالشــراف علــى جميــع 
ــرول، ووقــف  ــرول، ونقــل البت ــر مجــال البت ــم الخطــط المتعلقــة بتطوي ــرول، تقوي األنشــطة المتعلقــة بالبت
تشــغيل المنشــآت وإزالــة المنشــآت، إعــداد المواصفــات واالتفاقيــات المتعلقة باستكشــاف وانتــاج البترول.
وهنــا ال بــد مــن إجــراء تعييــن لألثــر البيئــي االســتراتيجي للميــاه البحريــة، فضــاًل عــن إصــدار مراســيم لتقســيم 

هــذه الميــاه إلــى كتــل قبــل البــدء بعمليــات التنقيــب واالســتخراج.
إن اإلطار القانوني والتنظيمي لألنشطة البترولية في لبنان مبني على القوانين والمراسيم التالية:

2010     قانون الموارد البترولية في المياه البحرية
2012    مرسوم هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان

2013   مرسوم تأهيل الشركات مسبقًا لإلشتراك في دورات التراخيص
            أنظمة وقواعد األنشطة البترولية

2017   مرسوم تقسيم المياه البحرية اللبنانية إلى بلوكات
            مرسوم 43، بروتوكول المناقصات ونموذج اتفاقية اإلستكشاف واإلنتاج

            قانون الضريبة النفطية

نطاق العمل

ما الذي أنجز حتى اآلن؟
 132/2010 القانــون رقــم  اللبنانــي  النــواب  أقــر مجلــس   ،2010 فــي آب 
المتعلــق بالمــوارد البتروليــة فــي الميــاه البحريــة، ممــا يمهــد الطريــق 
ــة ســاحله  ــة مــن النفــط والغــاز قبال الستكشــاف االحتياطــات الطبيعي

المتوســطي، وفــي نهايــة المطــاف، البــدء باإلنتــاج. 

أدت المراســيم التنفيذيــة الصــادرة إلــى إنشــاء هيئــة إلدارة قطــاع 
البتــرول تتولــى االشــراف علــى قطــاع النفــط والغــاز، ووضــع مجموعــة 

مــن القوانيــن واألنظمــة التــي تشــكل أنظمــة األنشــطة البتروليــة.

ــع خــاص  ــرول هــي مؤسســة عامــة ذات طاب ــة إدارة قطــاع البت إن هيئ
مســؤولة عــن إدارة القطــاع البترولــي فــي لبنــان وتتألــف مــن ســت 
وحــدات هــي: وحــدة التخطيــط االســتراتيجي، وحــدة الشــؤون الفنيــة 
الشــؤون  وحــدة  والجيوفيزيــاء،  الجيولوجيــا  وحــدة  والهندســية، 
القانونيــة، وحــدة الشــؤون اإلقتصاديــة والماليــة، ووحــدة الجــودة، 

والبيئــة. الســالمة،  الصحــة، 

ما هي أهمية استكشاف النفط والغاز في لبنان ؟
ُتعتبــر إمكانيــة استكشــاف النفــط والغــاز فــي لبنــان وتحولــه تدريجيــًا إلــى بلــد منتــج ومصــّدر للنفــط فرصــة 

تاريخيــة ومفصليــة نظــرًا لموقعــه الجغرافــي المالئــم. 

فمصــادر الطاقــة هــذه، فــي حــال اســتثمرت بشــكل ســليم، ستســاهم فــي تأميــن مصــادر للطاقــة أرخــص 
وأنظــف وستســاهم فــي تخفيــف تقنيــن الكهربــاء ودعــم القــدرة التنافســية الصناعيــة واالقتصادية لتحقيق 

النمــو والرفــاه االجتماعــي واالقتصــادي اليــوم وفــي المســتقبل. 
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في العام 2012 ، تم إطالق شــروط تأهيل الشــركات المختصة لالشــتراك في دورات التراخيص، وفي العام 
2013 تم االعالن عن 46 شــركة تأهلت للمشــاركة في مناقصات التنقيب تنقســم بين شــركات مشــّغلة وغير 
مشــّغلة.  وفي عام 2017، أقر مجلس الوزراء اللبناني المرســومين، مرســوم تقســيم المياه البحرية اللبنانية 
إلــى بلــوكات و مرســوم 43، األساســيّين إلنجــاز جولــة الترخيــص األولــى، كمــا وافــق علــى منــح رخصتيــن 
بتروليتيــن الستكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز فــي كل مــن الرقعتيــن 4 و9 فــي الميــاه االقليميــة اللبنانيــة 
للكونســورتيوم المكــّون مــن توتــال وإينــي إنترناشــونال ونوفاتيــك، وتــم التوقيــع مــع الشــركات الثــالث فــي 

أوائــل عــام 2018.
بعــد التوقيــع علــى اتفاقيــة االستكشــاف واإلنتــاج بيــن الدولــة اللبنانيــة والكونســورتيوم، يكــون للشــركات، 
ــة  ــاه االقليمي ــات النفــط والغــاز فــي المي ــاج خزان ــر وإنت أو أصحــاب الحقــوق، الحــق فــي استكشــاف وتطوي
اللبنانيــة التابعــة للمنطقــة االقتصاديــة الخالصــة للبنــان. ويتعيــن عليهــم االلتــزام بقانــون المــوارد البتروليــة 
فــي الميــاه البحريــة وأنظمــة وقواعــد األنشــطة البتروليــة، باالضافــة إلــى جميــع القوانيــن اللبنانيــة األخــرى. 
تســتغرق مرحلــة التنقيــب خمــس ســنوات، وتنقســم إلــى فتــرة أولــى مدتهــا ثــالث ســنوات، وفتــرة ثانيــة 
مدتهــا ســنتان، يمكــن تمديدهــا إلــى عشــر ســنوات بموافقــة مجلــس الــوزراء. بعد مرحلة االستكشــاف، على 
أصحــاب الحقــوق تقديــر قيمتهــا واقتــراح خطــة لإلنتــاج بموافقــة مجلــس الــوزراء تســتمر لمــدة 25 عامــًا، قابلــة 

للتمديــد لمــّدة خمــس ســنوات. 


