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بعد االطالع على النظام االأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٧٦/٤8ب�ساأن توقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  8٠/٥٠بتاأ�سي�ش �سركة تنمية نفط عمان حمدودة امل�سوؤولية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2٠٠3/٦٧بتطبيق قانون اجلمار املوحد لدول جمل�ش التعاون
لدول اخلليج العربية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2٠٠٥/2ن حق امتياز ا�ستك�ساف وا�ستغالل الهايدروكاربون
فـي مربع ( )٦ب�سلطنة عمان،
وعلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2٠٠9/28
وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2٠11/8
وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2٠19/18
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2٠2٠/128بتاأ�سي�ش �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم �سركة
تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز املربمة بتاري  ٦من ذي القعدة 1٤2٥هـ،
املوافق  19من دي�سمرب 2٠٠٤م بني حكومة �سلطنة عمان ،و�سركة برايف اأويل هولدينج
عمان املحدودة،
وعل ــى اتفاقيـ ـ ــة ال�سرك ـ ـ ــاء املربمـ ــة بتاري ـ ـ ـ  ٦مـ ـ ــن ذي القع ـ ـ ـ ــدة 1٤2٥هـ ،املوافـ ـ ـ ــق
 19من دي�سمرب 2٠٠٤م بني حكومة �سلطنة عمان ،و�سركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م)،
و�سركة �سل برتوليم كومباين ليمتد و�سركة توتال اإ�ش اإي و�سركة بي تي تي اأي بي عمان
اإي اند بي كوربوري�سن،
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وعلى اتفاقية الت�سغيل املربمة بتاري  ٦من ذي القعدة 1٤2٥هـ ،املوافق  19من دي�سمرب 2٠٠٤م
بني �سركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م) و�سركة برايف اأويل هولدينج عمان املحدودة،
وحكومة �سلطنة عمان،
وعلى العقد املعدل لعقد تاأ�سي�ش �سركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م) الذي يحكم وينظم
عالقة التاأ�سي�ش بني حكومة �سلطنة عمان ،و�سركة �سل برتوليم ليمتد و�سركة توتال اإ�ش
اإي و�سركة بي تي تي اأي بي عمان اإي اند بي كوربوري�سن ب�ساأن �سركة تنمية نفط عمان �ش.م.م،
وعلى جمموعة الوثائق التي قام وجبها حكومة �سلطنة عمان بالتنازل عن كامل
حقوقها ،والتزاماتها املت�سلة بح�سة م�ساركتها فـي اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق
االمتياز ،واتفاقي ــة ال�سرك ــاء ،واتفاقــية الت�سغيل امل�سار اإليها اإ �سركة تنمية طاقة عمان
(�ش.م.ع.م) القابلة لذل التنازل،
وعلى الربوتوكول املايل املتعلق بح�سة �سركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م) فـي اتفاقية
متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
äBG ƒ````g É```ªH É```æª°SQ
≈````dhC’G IOÉ``ŸG
اإجازة تنازل حكومة �سلطنة عمان عن كامل حقوقها ،والتزاماتها املت�سلة بح�سة م�ساركتها
فـي اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز امل�سار اإليها اإ �سركة تنمية طاقة عمان
(�ش.م.ع.م) ،بحي ت�سب احل�س�ش النهائية الأطراف االتفاقية على النحو االآتي
(� ) ٦٠ستون فـي املائة ل�سركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م).
( ) ٤٠اأربعون فـي املائة ل�سركة برايف اأويل هولدينج عمان املحدودة.
á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
اإجازة تنازل حكومة �سلطنة عمان عن كامل حقوقها ،والتزاماتها املت�سلة بح�ستها فـي
اتفاقية ال�سركاء امل�سار اإليها اإ �سركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م) ،بحي ت�سب
احل�س�ش النهائية لل�سركاء فـي �سركة تنمية نفط عمان (�ش.م.م) على النحو االآتي
(� ) ٦٠ستون فـي املائة ل�سركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م).
( ) 3٤اأربعة وثالثون فـي املائة ل�سركة �سل برتوليم كومباين ليمتد.
( ) ٤اأربعة فـي املائة ل�سركة توتال اإ�ش اإي.
( ) 2اثنان فـي املائة ل�سركة بي تي تي اأي بي عمان اإي اند بي كوربوري�سن.
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á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
اإجازة تنازل حكومة �سلطنة عمان عن كامل حقوقها ،والتزاماتها فـي اتفاقية الت�سغيل
امل�سار اإليها إا �سركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م).
á```©HGôdG IOÉ``ŸG
اإجازة الربوتوكول املايل امل�سار اإليه.
á``°ùeÉÿG IOÉ``ŸG
ت�سب اأي تعديالت م�ستقبلية للربوتوكول املايل امل�سار اإليه نافذة وفقا ل�سروطه ،و وافقة
االأطراف املعنية.
á``°SOÉ°ùdG IOÉ``ŸG
ت�سري ن�سو�ش الربوتوكول املايل امل�سار اإليه بغ�ش النظر عن اأي اأحكام خمالفة فـي قوانني
اأو لوائ اأو توجيهات �سارية فـي �سلطنة عمان.
á``©HÉ°ùdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاري �سدوره.
`g1442 á`æ°S Ö````````````LQ øe 12 : »`a Qó`°U
Ω2021 á`æ°S ô```````jGô`Ña øe 24 : ≥````aGƒ`ŸG
¥QÉ``W øH º``ã«g
¿É```ª`Y ¿É£∏```°S
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