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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/15

باإجازة تنازل �سركة تيثيز اأويل عمان ليمتد عن %100

من ح�ستها وحقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة

بتاريخ 6 �سبتمرب 2005م للمنطقة رقم ) 15( اإىل �سركة اأودين انرجي اأ ا�ض ، 

واإجازة تنازل �سركة اأودين انرجي اأ ا�ض عن 90% من ح�ستها وحقوقها والتزاماتها 

فـي التفاقيـــة النفطية املوقعـة بتاريـــخ 6 �سبتمرب 2005م للمنطقـــة رقـم ) 15(

 اإلـــــى �سركـــة هايــدروكاربـــون فاينــــادر �ض.م.م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقـم 2005/86 باإجازة التفاقيـة النفطيـة بني حكومة �سلطنـة عمان ، 

و�ســــــركة جــوت اأويــل ري�سور�سيز ليمتد و�سركة اأودين انرجي اأ ا�س ،

وعلى جمموعــة الوثائــق التـي قامــت مبوجبهــا �سركــة تيثيــز اأويــل عمــان ليمتــد بالتنـــازل 

عــن 100% من ح�ستهـــا وحقوقهـــا والتزاماتهــا فـــي التفاقيـــة النفطيــــة املوقعـــــة بتاريـــــخ 

6 �سبتمرب 2005م للمنطقة رقم )15( اإىل �سركة اأودين انرجي اأ ا�س القابلة لذلك التنازل ،

وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة اأودين انرجي اأ ا�س بالتنازل عن %90 

من ح�ستها وحقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 6 �سبتمرب 2005م 

للمنطقة رقم )15( اإىل �سركة هايدروكاربون فاينادر �س.م.م القابلة لذلك التنازل ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .



اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

اإجــازة تنــازل �سركة تيثيـز اأويـل عمـان ليمتـد عـن 100% من ح�ستهـا وحقوقها والتزاماتها 

فـي التفاقيــة النفطيــة املوقعــة بتاريــخ 6 �سبتمبــر 2005م للمنطقــة رقم )15( اإىل �سركــة 

اأودين انرجي اأ ا�س .  

املــادة الثانيــــة 

والتزاماتــها  مــن ح�ستهــا وحقوقهــا   %90 عـــن  ا�س  اأ  انرجــي  اأوديــن  �سركــة  تنــازل  اإجــازة 

فــي التفاقيــة النفطيــة املوقعة بتاريــخ 6 �سبتمبــر 2005م للمنطقــة رقــم )15( اإلــى �سركـــة 

هايدروكاربون فاينادر �س.م.م .

املــادة الثالـثــــة

ين�ســر هــذا املر�ســوم فـــي اجلريــدة الر�سميــة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 26 مـن جمادى الأولـى  �سنة 1437هـ 

املـوافــــق : 6   مـن مــــــــــــــــــــــار�ض  �سنة 2016م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 


