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اجلريدة الر�سمية العدد )928(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/8

باإ�سدار قانون النفط والغاز

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
وعلى قانون النفط واملعادن ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 74/42 ،
وعلى قانون اجلزاء العمانى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 74/7 ،

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 78/64 ،
وعلى قانون حماية الرتاث القومى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 80/6 ،

وعلى املر�ســـوم ال�سلطانـــى رقــم 81/15 حــــول البحـــر الإقليمـــى واجلــرف القـــارى واملنطقـــة 
القت�سادية اخلال�سة ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 99/2 بتحديد منطقة اإحرامات خطوط اأنابيب النفط والغاز ،
وعلى قانون حماية الرثوة املائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/29 ،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2001/114 ،
وعلى قانون حماية م�سادر مياه ال�سرب من التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2001/115 ،
وعلى قانون املحميات الطبيعية و�سون الأحياء الفطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2003/6 ،

 وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2003/35 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : 
يعمل باأحكام قانون النفط والغاز املرفق .



- 2 -

اجلريدة الر�سمية العدد )928(

املــادة الثانيــــة : 
بالتن�سيق  املرفق  القانون  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح  والغاز  النفط  وزير  ي�سدر 
 مـع اجلهــات املعنيــة ، واإلـــى حيــن �سدورهـــا ي�ستمــر العمـــل باللوائــح والقـــرارات القائمــة 

مبا ل يتعار�ض مع اأحكام هذا املر�سوم اأو القانون املرفق .

املــادة الثالـثــــة :
ال�سلطانى  ال�سلطانى رقم 74/42 واملر�سوم  باملر�سوم  ال�سادر  النفط واملعادن  يلغى قانون 
رقم 99/2 امل�سار اإليهما ، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو القانون املرفق اأو يتعار�ض 

مع اأحكامهما . 

املــادة الرابعــة :
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 19 من �سفــــــر �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 24 من ينايــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون النفط والغاز
الف�سل الأول

تعريفات واأحكـام عامة

املـــادة ) 1 ( 
يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى 

اآخر : 
 احلكومة :

حكومة �سلطنة عمان .
 الوزارة :

وزارة النفط والغاز .
 الوزير :

وزير النفط والغاز .
اتفاقية المتياز :

عقد تربمه احلكومة اأو من ينوب عنها مع الغري بق�سد ال�ستطالع والتنقيب والكت�ساف 
والتطوير وا�ستغالل املواد البرتولية ، اأو اأى من هذه الأن�سطة على ا�ستقالل .

�ساحب حــق المتياز :
الطرف الذى تربم معه احلكومة اأو من ينوب عنها اتفاقية المتياز .

 منطقة المتياز :
املنطقة املحددة اإحداثياتها وموقعها فى اخلريطة امللحقة باتفاقية المتياز .

النفط اخلام :
الهيدروكربون ال�سائل �سواء كان فى حالته الطبيعية اأو املكت�سبة بالتكثيف اأو بف�سل الغاز 

الطبيعى .
الغاز الطبيعى :

الهيدروكربونات فى حالتها الغازية �سواء مت احل�سول عليها من بئر النفط اأو بئر الغاز 
�سامال الغاز املتبقى من عملية ف�سل النفط اخلام .

 املواد البرتولية:
النفط اخلام والغاز الطبيعى .
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 ال�ستطالع :
امل�سوحات اجليولوجية ، واجليوكيميائية واجليوفيزيائية واجلوية التى يتم تنفيذها من 

اأجل حتديد ت�سور للطبيعة النفطية ملناطق ال�ستطالع .
التنقيب :

القابلة  البرتولية  املواد  للتاأكد من تواجد  املطلوبة  جميع عمليات ال�ستك�ساف والتقييم 
لال�ستغالل بكميات جتارية .

 الكت�ساف :
العثور على املواد البرتولية .

الكت�ســاف التجارى :
العثور على املواد البرتولية بكميات ونوعيات جتارية .

التطوير :
جميع  وت�سمل  التجارى  الإنتاج  ت�سبق  والتى  المتياز  منطقة  داخل  تتم  التى  الأعمال 
الأعمال اجليولوجية واجليوفيزيائية واجليوكيميائية ، وحفر الآبار التطويرية ، وجميع 

التجهيزات الأ�سا�سية ل�ستخراج املواد البرتولية .
ال�ستغالل :

مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  لزمة  اأن�سطة  اأية  ذلك  فى  مبا  البرتولية  املواد  ا�ستخراج 
لتحقيق هذا الغر�ض .

 العمليات :
الأعمال مو�سوع اتفاقية المتياز .

البئر :
ثقب فى الأر�ض - �سواء على الياب�سة اأو البحر -  مت اإحداثه عن طريق احلفر اأو التجويف 

اأو التثقيب اإىل عمق ميكن معه التنقيب عن املواد البرتولية ، اأو ا�ستغاللها .

املـــادة ) 2 ( 
اأحكام هذا القانون  ، ت�سرى  مع عدم الإخالل مبا ن�ست عليه اتفاقيات المتياز القائمة 
فى  اأو  جوفها  فى  اأو  عمان  �سلطنة  اأرا�سى  على  توجد  التى  البرتولية  املواد  جميع  على 
مياهها الداخلية اأو بحرها الإقليمى اأو منطقتها القت�سادية اخلال�سة اأو جرفها القارى .
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املـــادة ) 3 ( 
املواد البرتولية فى حالتها الطبيعية واأيا كان مكانها فى �سلطنة عمان ملك لها ، ول يجوز 

قبل ا�ستخراجها نقل ملكيتها للغري اأو ك�سبها بالتقادم .

املـــادة ) 4 ( 
يحظر على اأى �سخ�ض طبيعى اأو معنوى القيام با�سترياد اأو ت�سدير اأو نقل املواد البرتولية 
اأو تخزينها اأو توزيعها اأو ت�سنيعها اأو ت�سويقها اأو غري ذلك من العمليات اإل برتخي�ض من 
الوزارة وفقا لل�سوابط وال�سروط والر�سوم التى ي�سدر بها قرار من الوزير بعد التن�سيق 

مع جمل�ض ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة .

املـــادة ) 5 ( 
اإجراء  الوزارة كتابة  الوطنية بعد موافقة  البحثية  واملراكز  واملعاهد  والكليات  للجامعات 
بحوث علمية تتعلق بالأن�سطة البرتولية على اأن يتم موافاة الوزارة بنتائج هذه البحوث ، 
ول يجوز ا�ستخدام تلك البحوث على اأى نحو اأو ن�سر ن�سها اأو ملخ�ض عنها اأو نتائجها اإل 

بعد موافقة الوزارة كتابة .

املـــادة ) 6 ( 
ي�سدر وزير العدل بالتفاق مع الوزير قرارا مبنح �سفة ال�سبطية الق�سائية للموظفني 
والقرارات  واللوائح  القانون  هذا  لأحكام  باملخالفة  تقع  التى  الأفعال  ب�سبط  املخت�سني 

املنفذة له .

الف�سل الثاين
اتفاقية المتياز

املـــادة ) 7 ( 
يحظـــر علـــى اأى �سخـــ�ض طبيعـــى اأو معنـــــوى القيــام بال�ستطـــالع اأوالتنقيـــب اأو الكت�ســـاف 

اأو التطوير اأو ال�ستغالل للمواد البرتولية اإل بناء على اتفاقية امتياز .

املـــادة ) 8 ( 
يجوز اإبرام اتفاقية امتياز م�ستقلة مع الغري ب�ساأن اأى من العمليات امل�سار اإليها فى املادة 

)7( من هذا القانون .
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املـــادة ) 9 ( 
تكون اتفاقية المتياز ملدة حمددة ، ول ت�سرى اإل بعد �سدور مر�سوم �سلطانى باإجازتها .

املـــادة ) 10 ( 
يحظر منح حق المتياز لأى �سخ�ض اإل اإذا كان موؤهال فنيا وماليا - وفقا للمعايري التى 

حتددها الوزارة - لتنفيذ اللتزامات املطلوبة .

املـــادة ) 11 ( 
تقوم الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية قبل اإبرام اأية اتفاقية امتياز فى املناطق احلدودية 
فى ال�سلطنة اإذا كانت املنطقة املراد منح حق امتياز عليها تبعد عن خط احلدود مب�سافة 

تقل عن �ستة كيلومرتات .

املـــادة ) 12 ( 
ماليا  تاأمينا  يقدم  اأن   ، المتياز  اتفاقية  اإبرام  قبل  الآخر  الطرف  اأن تطلب من  للوزارة 
مدة  طوال  �ساريا  ويكون   %5 على  يزيد  ول  التفاقية  قيمة  من   %2 عن  مقداره  يقل  ل 
، وفى حالة  التفاقية  املن�سو�ض عليها فى  تنفيذه للتزاماته  ، وذلك ل�سمان  التفاقية 

الإخالل بهذه اللتزامات تتم م�سادرة التاأمني .

املـــادة ) 13 ( 
مع عدم الإخالل باأحكام هذا القانون ، يجب اأن تت�سمن اتفاقية المتياز ب�سفة خا�سة ما 

يلى : 
1 - حدود منطقة المتياز .

2 - حقوق والتزامات كل من الطرفني .
3 - الكت�ساف التجارى . 

4 - اإدارة العمليات .
5 - معدل الإنتاج الآمن فى منطقة المتياز .

6 - الإجراءات اخلا�سة التى يتم من خاللها اإ�سراف الوزارة ورقابتها ل�سمان تنفيذ 
بنود التفاقية .

7 - قواعد ا�سرتجاع �ساحب حق المتياز لراأ�سماله والأرباح امل�ستحقة له .
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8 - مدة التفاقية .

9 - قواعد التنازل والتخلى عن منطقة المتياز .
10 - متطلبات املحافظة على البيئة وال�سحة والأمن وال�سالمة .

11 - التعمني والتدريب . 
12 - ت�سوية املنازعات .

املـــادة ) 14 ( 
ل يرتتــب علــى اتفاقيـــة المتيــاز منــح �ساحــب حــق المتيــاز اأى حــق للتملــك فــى منطقــة 

المتياز .

املـــادة ) 15 ( 
يحظر على �ساحب حق المتياز القيام باأى من الأعمال التالية دون احل�سول على موافقة 

الوزارة كتابة ، التى تتوىل التن�سيق مع اجلهات املعنية متى لزم الأمر ذلك : 
1 - بيع املواد واملعدات والأجهزة التى ت�ستخدم فى تنفيذ اتفاقية المتياز .

2 - ا�سترياد املواد واملعدات والأجهزة الالزمة فى تنفيذ اتفاقية المتياز والتى متنع 
قوانني ال�سلطنة ا�ستريادها .

3 - نقل اأو تخزين اأو ا�ستعمال اأو تداول املواد اخلطرة .
4 - التعاقد من الباطن مع اأى �سخ�ض طبيعى اأو معنوى ب�ساأن تنفيذ اأى من اأحكام 

اتفاقية المتياز .
وي�سدر الوزير قرارا باإجراءات و�سوابط تقدمي الطلبات والبت فيها .

املـــادة ) 16 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز على نفقته باإعادة منطقة المتياز - بعد انتهاء اتفاقية المتياز 
لأى �سبب من الأ�سباب - حلالتها الطبيعية خالل املوعد الذى حتدده الوزارة لكل حالة 
على حدة ، وذلك باإزالة اأى مبنى اأو م�سنع اأو اآلية اأو معدة اأو اأداة اأو خملفات اأو مواد اأخرى 

اأو اأى نوع اآخر من املمتلكات ، وي�ستثنى من ذلك  ما ترى الوزارة عدم اإزالته .
القيام بذلك على  للوزارة  بالإزالة جاز  اللتزام  وفى حالة خمالفة �ساحب حق المتياز 
نفقته ، وحتميله كافة امل�سروفات والنفقات التى ترتتب على الإزالة م�سافا اإليها 10% من 

قيمتها . 
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املـــادة ) 17 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز بالتاأمني �سد املخاطر بجميع اأنواعها وذلك بالن�سبة لالأ�سول 
املدنية  امل�سوؤولية  على  بالتاأمني  يلتزم  كما   ، العمليات  فى  امل�ستخدمة  واملنقولة  الثابتة 
النا�سئة عن الأ�سرار التى تلحق الأ�سخا�ض اأو املمتلكات اأو ال�سالمة العامة اأو البيئة من 

جراء العمل اأو ب�سببه . 

املـــادة ) 18 ( 
يتعني على �ساحب حق المتياز وعلى من يتعاقد معه من الباطن اللتزام باأحكام اتفاقية 
المتياز وكافة الرتاخي�ض واملوافقات التى ت�سدرها الوزارة اأو اجلهات احلكومية الأخرى ، 

وباأحكام القوانني والأنظمة املعمول بها فى ال�سلطنة . 

املـــادة ) 19 ( 
املقررة فى  التزاماته  اأو  التخلى عن حقوقه  اأو  التنازل  المتياز  يحظر على �ساحب حق 

اتفاقية المتياز اإل بعد موافقة الوزارة كتابة ، وي�سدر بالتنازل مر�سوم �سلطانى . 

املـــادة ) 20 ( 
يحظر على �ساحب حق المتياز تنفيذ عملياته على نحو مي�ض بحقوق الغري .

املـــادة ) 21 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز بالحتفاظ داخل ال�سلطنة بجميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة 

بالعمليات ، وذلك وفقا لل�سوابط املقررة من الوزارة .

املـــادة ) 22 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز بعد الإعالن عن الكت�ساف التجارى وقبل القيام بال�ستغالل 
بو�سع   - المتياز  حق  �ساحب  مع  الوزارة  تربمها  التى  ال�ستغالل  اتفاقية  �سوء  على   -
اأمنية �ساملة مبا يحقق متطلبات الأمن وال�سالمة فى منطقة المتياز ومبا يفى  خطة 
بال�سروط والأو�ساع املقررة وفقا للقوانني املعمول بها فى هذا ال�ساأن ، والتن�سيق ب�ساأنها 

مع �سرطة عمان ال�سلطانية لعتمادها ، على اأن يتم جتديد هذه اخلطة كل �سنتني . 
المتياز  لتفاقيات  بالن�سبة  المتياز  حق  اأ�سحاب  على  ال�سابقة  الفقرة  حكم  وي�سرى 

القائمة . 
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املـــادة ) 23 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز بتمكني املوظفني املخت�سني بالوزارة من القيام بالأعمال التالية :

1 - الطالع على جميع ال�سجالت والوثائق املتعلقة بالعمليات واحل�سول على ن�سخ 
منها .

2 - معاينة املواد البرتولية التى يتم ا�ستخراجها واأخذ عينات منها واختبارها .
3 - فح�ض جميع املرافق واملعدات التى يتم ا�ستخدامها فى العمليات .

املـــادة ) 24 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز باإخطار الوزارة كتابة عند حتقق اأى من احلالت التالية: 

1 - وجود اأية معوقات تعرقل �سري العمل والتدابري التى مت اتخاذها ملواجهة ذلك .
2 - وقوع اأية حوادث ت�سكل خطرا على حقوق �ساحب حق المتياز اأو الغري اأو تهدد 

البيئة اأو املمتلكات العامة اأو تت�سبب فى اإ�سابة خطرية للعمال .
3 - التوقف عن العمل مع بيان اأ�سباب ذلك .

كما يلتزم �ساحب حق المتياز باإخطار �سرطة عمان ال�سلطانية عند حتقق اأى من احلالت 
الواردة فى البند )2( من هذه املادة .

املـــادة ) 25 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز بالتوقف عن اأية عمليات فى منطقة المتياز فى حالة اكت�سافه 
اأى مورد طبيعى غري م�سمول باتفاقية المتياز اأو اأية اآثار ، على اأن يخطر الوزارة فورا 
يتم  املو�سوع  فى  للبت  معني  موعد  لتحديد   ، العالقة  ذات  اجلهات  مع  للتن�سيق  وذلك 

التفاق ب�ساأنه بني الوزارة واجلهات امل�سار اإليها و�ساحب حق المتياز .

الف�سل الثالث
مناطق الإحرامات

املـــادة ) 26 ( 
يحظر على �ساحب حق المتياز تنفيذ العمليات التى ت�سملها اتفاقية المتياز على م�سافة 
واملناطق  واملقابر  وامل�ساجد  والطرق  والقرى  املدن  من  مرت(   200( مرت  مائتى  عن  تقل 
الأثرية واملحميات الطبيعية واملواقع الطبيعية املحمية وال�سدود والأفالج والآبار واملناطق 

املحظورة واأية من�ساآت اأخرى .
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كما يحظر على �ساحب حق المتياز تنفيذ اأية عمليات اأو اإقامة اأية من�ساآت على م�سافة 
تقل عن خم�سمائة مرت ) 500 مرت ( من اأرا�سى ومن�ساآت ومع�سكرات وزارة الدفاع وقوات 

ال�سلطان امل�سلحة ، ما مل ترخ�ض هذه اجلهات بذلك .

املـــادة ) 27 ( 
يجوز للوزارة - فى احلالت التى تقت�سيها امل�سلحة العامة - حتديد م�سافة الإحرامات 
مبا يزيد على امل�سافة املن�سو�ض عليها فى املادة ) 26 ( من هذا القانون ، ومبا ل يجاوز 

ثالثة كيلومرتات ) 3 كيلومرتات ( .   

املـــادة ) 28 ( 
تكون خلطوط اأنابيب النفط والغاز القائمة والتى تقام م�ستقبال منطقة اإحرامات بعر�ض 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  وللوزارة   ، الأنابيب  خط  مركز  من  جانب  كل  على  مرتا   )  25  (

املخت�سة حتديد منطقة الإحرامات فى املناطق العمرانية مبا يقل عن ذلك .

املـــادة ) 29 ( 
اأنابيب  خلطوط  الإحرامات  منطقة  اإقامة  م�سروع  العامة  املنفعة  م�سروعات  من  يعترب 
اإليها فى املادة ) 28 ( من هذا القانون . وللوزارة ال�ستيالء بطريق  النفط والغاز امل�سار 
التنفيذ املبا�سر على الأرا�سى الالزمة للم�سروع مبا عليها طبقا لأحكام قانون نزع امللكية 

للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املـــادة ) 30 ( 
منطقة  فى  والغاز  النفط  اأنابيب  خطوط  م�سغل  يبا�سرها  التى  الأن�سطة  عدا  فيما 
الإحرامات املن�سو�ض عليها فى املادة ) 28 ( من هذا القانون ل يجوز للغري مبا�سرة اأية 

اأن�سطة اأو اإقامة اأية من�ساآت اأو مبان داخلها ، �سواء كان ذلك فوق الأر�ض اأو حتتها .
وا�ستثناء من ذلك يجوز للجهات احلكومية �سق الطرق واإقامة اجل�سور والأنفاق والأ�سوار 
والقنوات اخلا�سة باملياه وجمارى ال�سرف ال�سحى والأفالج واأ�سالك الكهرباء والت�سالت 
العلوية واملدفونة واأنابيب توزيع املياه ، وغريها من الأن�سطة وامل�سروعات داخل منطقة 

الإحرامات امل�سار اإليها ، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة .  
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املـــادة ) 31 ( 
مع عدم الإخالل بامل�سوؤولية اجلزائية للمخالف ، تزال بالطريق الإدارى على نفقة املخالف 
اأيـــة مبــان اأو من�ســاآت تقــام داخــل منطقــة الإحرامــات املن�ســو�ض عليها فى املادتني ) 26 ( 
و ) 28 ( من هذا القانون وحتميله كافة م�سروفات الإزالة والنفقات التى ترتتب عليها 
م�سافا اإليها 10% من قيمتها ، وذلك ما مل يقم املخالف باإزالة املخالفة واآثارها فى الأجل 

الذى حتدده الوزارة .

الف�سل الرابع
ال�ستغالل

املـــادة ) 32 ( 
فى حالة الإعالن عن الكت�ساف التجارى فى منطقة المتياز  ، يكون ل�ساحب حق المتياز 

الأف�سلية فى احل�سول على امتياز ا�ستغالل تلك املنطقة . 

املـــادة ) 33 ( 
امتيــاز  منطقــة  اإلــى  امتيــاز  منطقــة  فــى  البرتوليـــة  للمــواد  حاويـــة  طبقــة  امتــدت  اإذا 
اأخـرى اأو اأكثــر وتاأكــد فنيــا وجــود ات�ســال مكمنى بينها ، وجب على اأ�سحاب حقوق المتياز 
ال�سبل وال�سروط ل�ستغالل  اأف�سل  الوزارة - التفاق على  التى حتددها  الفرتة  - خالل 

تلك الطبقة ، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة . 

املـــادة ) 34 ( 
اإذا مل يتمكن اأ�سحاب حقوق المتياز من التو�سل اإىل اتفاق على النحو امل�سار اإليه فى املادة 
) 33 ( من هذا القانون ، قامت الوزارة بو�سع قواعد ال�ستغالل التى يتعني اللتزام بها .

املـــادة ) 35 ( 
اإذا تبني اأن الطبقة احلاوية للمواد البرتولية امل�سمولة باتفاقية امتياز متتد اإىل منطقة 
غري م�سمولة باتفاقية امتياز ، جاز للوزارة - بناء على طلب �ساحب حق المتياز - تعديل 
حدود منطقة المتياز لت�سمل املنطقة التى متتد اإليها تلك الطبقة اأو اإىل احلدود التى 

تقدرها الوزارة ، ويكون ذلك مبر�سوم �سلطانـى .
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الف�سل اخلام�س
�سوابط ت�سغيل وحماية القوى العاملة

املـــادة ) 36 ( 
مع عدم الإخالل باأحكام قانون العمل امل�سار اإليه يلتزم �ساحب حق المتياز بت�سغيل القوى 
العاملة الوطنية املوؤهلة ، كما يلتزم - بالتن�سيق مع الوزارة - باإعداد برامج تدريب �سنوية 
تهدف اإىل تاأهيل العمانيني لالأعمال املهنية والفنية واملراكز وامل�سوؤوليات التنفيذية العليا 

املتعلقة بالعمليات واإحاللهم تدريجيا حمل القوى العاملة الوافدة .
وجمالت  و�سوابط  ون�سب  مراحل  العاملة  القوى  وزارة  مع  بالتن�سيق  الوزارة  وحتدد 
احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  ب�ساأنها  المتياز  حق  �ساحب  والتزامات  والتدريب  الت�سغيل 

ال�سناعة البرتولية واخلربة املطلوبة فيها .

املـــادة ) 37 ( 
بو�سع  المتياز  حق  �ساحب  يلتزم   ، اإليه  امل�سار  العمل  قانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
فيها  تتم  التى  املواقع  فى  العاملة  القوى  بحماية  الكفيلة  الإجراءات  واتخاذ  ال�سوابط 

العمليات .

املـــادة ) 38 ( 
فى  باأو�ساعهم  امل�سا�ض  وعدم   ، العاملة  القوى  حقوق  حماية  الأحوال  جميع  فى  يتعني 
حالة التنازل اأو التخلى عن منطقة المتياز وفقا لأحكام قانون العمل امل�سار اإليه والعقود 

املربمة معهم .

الف�سل ال�ساد�س
حمايـــة البيئـــة
املـــادة ) 39 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام القوانني املتعلقة بحماية البيئة بال�سلطنة ، يلتزم �ساحب حق 
فى  عليها  املن�سو�ض  الفنية  للمعايري  وفقا  الالزمة  بالعناية  العمليات  بتنفيذ  المتياز 
اتفاقية المتياز والتفاقيات الدولية التى تكون ال�سلطنة طرفا فيها ، وذلك مبا ي�سمن 

حماية البيئة ، كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابري الالزمة لتحقيق ذلك ، ومنها :
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1 - معاجلة النفايات واملخلفات باأنواعها قبل التخل�ض منها حلماية البيئة وم�سادر 

املياه .
2 - عــدم التخلــ�ض مــن الغــاز اإل اإذا اقت�ســت ال�ســرورة ذلــك وباتبـاع الو�سائــل املنا�سبـة 

حلماية البيئة .
3 - اتخاذ كافة الحتياطات والرتتيبات الالزمة عند حيازة اأو نقل اأو تداول اأو ا�ستخدام 
املواد اخلطرة اأثناء القيام بالعمليات مبا فى ذلك النفايات الناجتة عنها ، واملواد 
واملهيجة  وال�سامة  واملوؤك�سدة  وامللتهبة  وامل�سغوطة  لالنفجار  القابلة  وال�سوائل 
وامل�سعة والآكلة مع القيام بالتغطية التاأمينية للم�سوؤولية عن الأ�سرار التى قد 

تنتج من ذلك .
4 - حمايــة كافــة الطبقــات الأر�سيــة املحتويــة على امليـاه العذبة والطبقــات امل�سرتكـــة 

التى حتتوى على املاء .
5 - عدم جــواز ا�ستخــدام امليــاه العذبــة ال�ساحلــة لل�ســرب اأو الزراعة حلقن اآبار النفط 
اإل فى حالت ال�سرورة الق�سوى وعدم توفر البديل املنا�سب وبعد احل�سول على 

ترخي�ض بذلك من اجلهات املخت�سة .  
6 - عدم اإعادة حقن املياه امل�ساحبة للنفط فى باطن الأر�ض اإل بعد معاجلتها جزئيا 

وفقا للموا�سفات واملقايي�ض املقررة فى هذا ال�ساأن . 
7 - ردم اأو اإقفال الآبار البرتولية اجلافة اأو غري امل�ستعملة وفقا للقواعد التى ت�سعها 

الوزارة .
8 - اتخاذ الحتياطات الالزمة ملنع ت�سرب املواد البرتولية .

9 - اتخاذ الإجراءات الوقائية ملنع التلوث بجميع اأنواعه .
لالنفجارات  البيئية  الآثار  من  للحد  املنا�سبة  الفورية  الإجراءات  كافة  اتخاذ   -  10
اجلهات  واإبالغ  خملفاتها  واإزالة  العمليات  مواقع  فى  تطراأ  قد  التى  واحلوادث 

املخت�سة الأخرى فورا بذلك واخلطوات املتخذة لل�سيطرة عليها .
11 - تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة فى منطقة المتياز با�ستخدام تقنيات وو�سائل 

منا�سبة حلماية البيئة .   

املـــادة ) 40 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز باأن ي�ستخدم مواد ومعدات واأجهزة مطابقة للموا�سفات القيا�سية 
العاملية واأن تفى مبتطلبات ال�سالمة والبيئة طبقا لأف�سل الأ�ساليب املتبعة فى هذا ال�ساأن .
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الف�سل ال�سابع
اأحكام خا�سة بالغاز الطبيعى

املـــادة ) 41 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز فى اتفاقية المتياز اخلا�سة بالنفط اخلام باملحافظة على الغاز 

الطبيعى واأن يقوم با�ستغالله وفق الأولويات التالية ، وذلك بعد موافقة الوزارة كتابة:
1 - ال�ستغالل فى العمليات النفطية .

2 - ال�ستغالل التجارى .
3 - احلقن لأغرا�ض حت�سني معدلت ال�ستخال�ض .

4 - التخزين فى باطن الأر�ض وي�سمل ذلك الطبقات املنتجة .
5 - اأغرا�ض اأخرى تراها الوزارة .

املـــادة ) 42 ( 
املزايا  من  اأكرث  اأو  واحدة  على  اخلام  بالنفط  اخلا�سة  المتياز  اتفاقية  تن�ض  اأن  يجوز 
واحلوافز والت�سهيالت الإ�سافية التالية لت�سجيع ا�ستغالل الغاز فى منطقة المتياز مبا 

يتنا�سب واجلهد املبذول من �ساحب حق المتياز وحجم ا�ستثماراته وهى :
1 - اإطالة فرتة تقييم الكت�سافات الغازية املحققة فى منطقـة المتياز .

2 - ا�سرتداد م�ساريف الكت�ساف التجارى التى اأنفقها �ساحب حق المتياز على اكت�ساف 
غازى مبنطقة المتياز بالطريقة التى حتددها اتفاقية المتياز فيما اإذا ارتاأت 
الوزارة تاأجيل تطوير هذا الكت�ساف ملواجهة متطلبات ال�سوق املحلى امل�ستقبلية 

من الغاز .
3 - �سم الكت�سافات الغازية �سغرية احلجم وربطها ببع�سها لتكون جمتمعة حقال 

اأو حقول جتارية .
4 - تخفي�ض الأعباء املالية على �ساحب حق المتياز املن�سو�ض عليها فى هذا القانون 
مبا يتنا�سب مع اجلهود التى بذلها وحجم ا�ستثماراته الهادفة اإىل تنمية احتياطى 
الغاز الطبيعى وتطوير اإنتاجه ، وذلك وفقا لالأ�س�ض وال�سوابط التى ي�سدر بها 

قرار من الوزير بالتن�سيق مع وزارة املالية .
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املـــادة ) 43 ( 
يلتزم �ساحب حق المتياز بتخ�سي�ض اإنتاجه من الغاز الطبيعى من منطقة المتياز غري 
امل�ستعمل كليا اأو جزئيا فى العمليات لتلبية متطلبات ال�سوق املحلى وفق ما تقرره الوزارة .
ويجوز التفاق بني الوزارة و�ساحب حق المتياز على تخفي�ض الكميات املخ�س�سة لل�سوق 
املحلى اإذا توفرت كميات من الغاز من م�سادر اأخرى خارج منطقة المتياز بن�سب وجدول 

زمنى وفقا ملا يتفق عليه الطرفان .
الف�سل الثامن 

العقوبات 
املـــادة ) 44 ( 

اآخر  اأى قانون  اأو  العمانى  اأ�سد ين�ض عليها قانون اجلزاء  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم 
يعاقب على اجلرائم التى تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات املن�سو�ض عليها 

فيه .

املـــادة ) 45 ( 
، 19 ( من هذا القانون بال�سجن مدة ل تقل   7 ، املواد ) 4  اأحكام  يعاقب كل من يخالف 
عن �سنة ول تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن ) 500000 ( خم�سمائة األف ريال 
البرتولية  املواد  م�سادرة  مع   ، عمانى  ريال  مليون   )  1000000  ( على  تزيد  ول  عمانى 
واملعدات والأجهزة املتح�سلة من اجلرمية اأو التى ا�ستخدمت فى ارتكابها اأو اأعدت لذلك ، 

وفى حالة تكرار املخالفة ت�ساعف عقوبتا ال�سجن والغرامة .

املـــادة ) 46 ( 
يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد ) 15، 23، 24، 25 ( من هذا القانون بال�سجن مدة ل تقل 
عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني وبغرامة ل تقل عن ) 300000 ( ثالثمائة األف ريال 
عمانى ول تزيد على ) 800000 ( ثمامنائة األف ريال عمانى ، مع م�سادرة املواد واملعدات 
والأجهـــزة املتح�سلـــــة مـــن اجلرميـــــة اأو التــى ا�ستخدمـــــت فـــى ارتكابهـــا اأو اأعــــــدت لذلـك ، 

وفى حالة تكرار املخالفة ت�ساعف عقوبتا ال�سجن والغرامة .

املـــادة ) 47 ( 
يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد )22، 26، 28( من هذا القانون بال�سجن مدة ل تقل عن 
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ثالثـــة اأ�سهـــر ول تزيـــد علــى �سنــة وبغرامــة ل تقــل عــن )100000( مائــة األــف ريــال عمانـى 

ول تزيد على )500000( خم�سمائة األف ريال عمانى  .

املـــادة ) 48 ( 
يعاقــب كـــل مـــن يخالـــف اأحكــام املادتيـــن )16، 17( مـــن هذا القانـون بال�سجـن مـدة ل تقـل 
عـن �سهـر ول تزيـد علـى �ستـة اأ�سهـر وبغرامـة ل تقـل عـن )100000( مائة األف ريال عمانى 

ول تزيد على )300000( ثالثمائة األف ريال عمانى  .

املـــادة ) 49 ( 
يعاقب كل من يخالف اأحكام املادتني )20، 21( من هذا القانون بغرامة ل تقل عن )10000( 

ع�سرة الآف ريال عمانى ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عمانى  .

املـــادة ) 50 ( 
يعاقب ال�سخ�ض العتبارى جزائيا بغرامة تعادل �سعف قيمة احلد الأق�سى لعقوبة الغرامة 
املن�ســو�ض عليهــا فـى كـل من املواد )45، 46، 47، 48، 49( من هذا القانون بح�سب الأحوال 
اإذا ارتكبت اإحدى اجلرائم املن�سـو�ض عليهــا فيهـا با�سمــه اأو حل�سابــه ، مبوافقـــة اأو ت�ستــــر 
اآخر  م�سوؤول  اأى  اأو  مديره  اأو  اإدارته  جمل�ض  اأع�ساء  اأحد  اأو  رئي�ض  من  ج�سيم  اإهمال  اأو 

يت�سرف بهذه ال�سفة ، وذلك دون الإخالل بامل�سوؤولية اجلزائية لالأ�سخا�ض الطبيعيني .

املـــادة ) 51 ( 
مع عدم الإخالل بالعقوبات الواردة فى هذا الف�سل ، يكون للوزير فيما ي�سدره من لوائح 
هذا  لأحكام  باملخالفة  ارتكابها  يتم  التى  الأعمال  على  اإدارية  جزاءات  حتديد  وقرارات 

القانون . 

املـــادة ) 52 ( 
للوزير اأو من يفو�سه الت�سالح فى اجلرائم املعاقب عليها باملواد )45، 46، 47 ، 48 ، 49 ، 50( 
للجرمية  املقررة  للغرامة  الأق�سى  احلد  قيمة  ن�سف  املخالف  دفع  اإذا  القانون  هذا  من 
واأزال املخالفة على نفقته ، وذلك فى اأية حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �سدور 
احلكم فيها ، ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فى اجلرمية وذلك دون 

اإخالل بحق الوزارة فى توقيع اجلزاءات الإدارية املقررة لتنفيذ اأحكام هذا القانون .


