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 نحو مشروع قانون لسمطنة ُعمان  –الطاقة المتجددة 

 إعداد 

 بن تيسير بن مرهون الصبحييونس 

 إشراف 

 الدكتور حسن العبادي

 الممخص
حرصت هذه الدراسة عمى بيان اإلطار القانوني لمطاقة المتجددة، وهي الطاقة المستمدة من المصادر   

الطبيعية الدائمة التي ال تفنى وال تنضب، كالشمس والرياح، إذ تعد البديل المناسب لمستقبل الطاقة، 

إلى وضع األنظمة كما أنها طاقة نظيفة ال ينتج عنها تموث بيئي، لذا سارعت العديد من الدول 

والسياسات التي تساهم في النهوض بالمشاريع واألعمال الخاصة بها، وبالتالي رسم أحكام وشروط 

 وحدود هذه التعامالت.

ولمعالجة المشكالت القانونية التي صاحبت ظهور الطاقة المتجددة، واقتراح قانون ينظم أعمال    

لت الدراسة المفاهيم والمصطمحات القانونية المصيقة ومشاريع الطاقة المتجددة في سمطنة عمان، تناو 

بعقود الطاقة المتجددة والمراحل المصاحبة لهذه العقود وأطرافها في الفصل الثاني، ثم تولت دراسة 

األنظمة والسياسات المصاحبة لمقانون في الفصل الثالث، وأخيرا عمدت عمى بيان نطاق المسؤولية 

يها في الفصل الرابع. وانتهت الدراسة إلى نتائج متعددة تمثل أهمها في المدنية واآلثار المترتبة عم

 اآلتي:

 عدم مالءمة التشريعات الحالية في سمطنة عمان لتنظيم مسائل الطاقة المتجددة. -1

غياب اآلليات والسياسات المنظمة لعممية ربط منشآت المصادر المتجددة بالشبكة العامة  -2

 ها وآليات تشجيع العمل في هذا المجال.وعمميات بيع الطاقة الناتجة عن

 ترتبط المسؤولية  في عقود الطاقة المتجددة بالقانون المدني. -3

 كما أوصت الدراسة إلى ضرورة إصدار قانون الطاقة المتجددة لسمطنة عمان.
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Abstract 

This study sought to clarify the legal framework of renewable energy, 

which is derived from the endless and inexhaustible natural resources such as 

the sun and wind. It is the appropriate alternative to the future of energy being 

it a clean one and does not result in environmental pollution. Therefore, many 

countries were quick to put regulations and policies that contribute to the 

advancement of their own enterprises and business, thus determining the 

terms, conditions and limits of such processes. 

In order to address the legal issues associated with the emergence of 

renewable energy, and to propose a law regulating the renewable-related 

energy businesses and enterprises in Oman, the study deals with legal 

concepts and terminology related to renewable energy contracts and the stages 

associated with these contracts and their parties in Chapter II, then examines 

the regulations and policies associated with the law in Chapter III, and finally 

outlines the scope and implications of civil liability in Chapter IV. The study 

concludes to several findings, the most important of which are the following: 

1- The inadequacy of current legislation in Oman to regulate renewable 

energy issues. 

2- The absence of mechanisms and policies governing the process of 

linking renewable sources facilities to the public network, the processes 

of selling the energy resulting from them and mechanisms to encourage 

work in this area. 

3- Liability in renewable energy contracts is linked to civil law. 

The study also recommends the necessity of issuing a renewable energy 

law in Oman. 

 


