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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/15

 75 ازة تناز �سركة دي ان او عمان اأ ا�س عن  باإ
�سط�س 2011م  ـي االتفاقية النفطية املوقعة بتاري 10 اأ ا  ا والتزامات من حقوق

وليـــوم اك�سبلوري�ســــن اأي اأن �ســـي  36 اإلـــ �سركـــة اأاليـــد ب للمنطقـــة رقـــم 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 96/101 ،
از ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2011/8 ، وعلى قانون النفط وال

بيــن حكومــة �سلطنــة  النفطية  باإجازة التفاقية   2011/87 ال�سلطا رقم  املر�سوم  وعلى 
عمــان و�سركة األيد برتوليوم اك�سبلوري�سن اأي اأن �سي للمنطقة رقم )36( ،

وعلى املر�سوم ال�سلطا رقم 2013/51 باإجازة تنازل �سركة األيد برتوليــوم اك�سبلوري�ســــن 
املوقعـــة  النفطيـــة  التفاقيـــة  فـــي  والتزاماتهـــا  حقوقهـــــــا  مـــن   )%75( عـــــــن  �ســــــي  اأن  اأي 

بتاريـــخ 10 من اأغ�سط�ش 2011م للمنطقة رقم )36( اإ �سركة دي ان او عمان اأ ا�ش 
ائق التي قامت مبوجبها �سركة دي ان او عمان اأ ا�ش بالتنازل عن )%75(  وعلى جمموعة الو
من حقوقها والتزاماتها فـــي التفاقية النفطية املوقعة بتاريــخ 10 مـن اأغ�سطـــ�ش 2011م 

للمنطقة رقم )36( اإ �سركة األيد برتوليوم اك�سبلوري�سن اأي اأن �سي القابلة لذل التنازل 
وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة .

ـــا هـــو ات ر�سمنـــا 
املــادة االأولـــــ 

اإجـــازة تنـــازل �سركة دي ان او عمان اأ ا�ش عن )75%( من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية 
النفطيــة املوقعــة بتاريــخ 10 مــن اأغ�سطــ�ش 2011م للمنطقة رقـــم )36( اإ �سركـــة األيــــد 

برتوليوم اك�سبلوري�سن اأي اأن �سي .
املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل ب من تاريخ �سدوره .

مـاد الثانيـة �سنـــة 1438هـ ـي  20 مـن  �سـدر 
ــــ  19 مـن مــــــــــــــــــــــــار�س �سنـــة 2017م املـوا

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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وزارة النفــــط والغــــاز

ا�ستــدرا

ال�سلطانــــــي  املر�ســـــــوم  فــــي  مــــــادي  وقـــع خطــــاأ  قـــــد  اأنــــ  اإلــــى  ــــــاز  وال النفــــــط  تنـــــوه وزارة 

1هـ  املوافـــق 19 مـن مــار�ش 2017م   3 رقــم 2017/15 ال�ســادر فــي 20 من جمــاد الثانيــة 

حيــــ وردت عبــــارة " 75% مــــن حقوقهــــا والتزاماتهـــا " فــي عنــــوان املر�ســــوم ال�سلطانـــي 

والفقـرة اخلام�سـة مـن ديباجتـ واملــادة الأولـى مـن .

وال�سحيــ عبارة 

" كامـل حقوقهـا والتزاماتهـا "

ا لــــزم التنويــــه  لــــ

وزارة النفــط والغــاز
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