المرسوم التشريعي رقم /14/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
ى
يرسم ما يلي :
يقصد بالكلماة والتعابير اآلتية أينما وردة في تذا المرسوم التشاريعي المعناى المبايو بجاناب كا
منها :
 -الوزارة :

وزارة النفط والفروة المعدنية

 -الوزير :

وزير النفط والفروة المعدنية

 -المؤس ة :

المؤس ة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقاة النفطية

 الشركة المشتركة  :أي شااركة مشااتركة تعم ا فااي مجااال التكرياار أو توزيااع المشااتقاة النفطيااةوتولع حكام قانو االستفمار أو قانو الشركاة
المااادة  -2تحاادث فااي الجمهوريااة العربيااة ال ااورية مؤس ااة عامااة اة طااابع اقتصااادي ت اامى
المؤس ااة العامااة لتكرياار الاانفط وتوزيااع المشااتقاة النفطيااة )) تتمتااع باالسااتقالل المااالي واإلداري
يكو مركزتا الرئي ي في مدينة دمشت وترتبط بالوزير .
المادة  -3تتولى المؤس ة المهام اآلتية :
أ-

اقتا اراا االس ااتراتيجياة المتعلق ااة بتكري اار ال اانفط والص ااناعاة البت اار وكيماويا اة
وتوزي ااع المش ااتقاة النفطي ااة بم ااا ف ااي ل ااك اس ااتوداماة الغ اااز الطبيع ااي ف ااي
اآللياة والم اكو .

ب-

العم على إنشاء مصاف جديدة وفت مطط الدولة بهذا الش

ج-

إعااداد وتطااوير وتحااديث االتفاقياااة بهاادف جااذب الم ااتفمريو فااي مجاااالة
تكرير النفط وتوزيو وتوزيع المشتقاة النفطية

د-

تحديااد أفلاالياة التموي ا االسااتفماري للمشاااريع ا كفاار أتميااة علااى النطاااق
الااوطني فااي مجااال تكرياار الاانفط وتوزيااع المشااتقاة النفطيااة والقيااام بمااا يلاازم
لت ميو التموي للمشاريع مو المؤس اة المالية العربية والدولية .

ه-

التن يت والتعاو مع المؤس اة التدريبية المحلية والعربياة والدولياة ماو أجا
بنا اااء القا اادراة الوطنيا ااة وتنميا ااة الما ااوارد البش ا ارية فا ااي المؤس ا ااة والشا ااركاة
المرتبطة بها .

و-

التن ا اايت ما ااع الجها اااة العربيا ااة والدوليا ااة فا ااي مجا ااال تكري ا ارا لا اانفط وتوزيا ااع
المشتقاة النفطية .

ز-

مواكب ااة التط ااوراة العلمي ااة والتكنولوجي ااة الحديف ااة ف ااي مج ااال تكري اار ال اانفط
ووتوزيع المشتقاة النفطية والعم على االستفادة منها .

ا-

تقياايم ا ث اار البيلااي للنش اااطاة والمشاااريع الواس ااة بهااا بالتن اايت مااع الهيل ااة
العامة لشؤو البيلة والجهاة ا مرى والعم على توفيل ضرر .

ط-

التن يت مع الجهاة المعنياة فاي مجاال اساتيراد وتصادير احتياجااة الجهااة
المرتبطة بها مو النفط الوام والمشتقاة النفطية

ي-

اإلشاراف علااى الشااركاة العاملااة والمشااتركة فااي مجااال تكرياار الاانفط ووتوزيااع
المشتقاة النفطية .

المادة -4
أ-

يحدد رأسمال المؤس ة االسمي بمبلغ  /200/مائتي مليو ليرة سورية

ب-

يتكو رأا المال المحدد في الفقرة أ مو تذ المادة مو :

-1

سافي قيمة الموجوداة الفابتة التي تاؤول إليهاا بمقتلاى الماادة الوام اة ماو
تذا المرسوم التشريعي

-2

االعتماداة التي توصصها الدولة لها .

ج -يعاد النار بتحديد الرأسمال االسامي المبايو فاي الفقارة /أ /ماو تاذ الماادة وفقااى
لنتائج الميزانية االفتتاحية للمؤس ة .
المادة  -5تشك بقرار ماو الاوزير لجناة تلام ممفلايو عاو الاوزارة ووزارة المالياة والجهااز المركازي
للرقابااة الماليااة والشااركة العامااة لمصاافاة حمااص وشااركة مصاافاة بانياااا والشااركة ال ااورية لتو ازيو

وتوزيع المواد البترولية والشركة ال ورية لتوزيع الغاز تكو مهمتها تحديد قايم التجهيازاة والماواد
المتااوفرة لاادى الشااركاة المااذكورة والتااي تحتاجهااا المؤس ااة المحدثااة وتعتباار قيمتهااا تغطيااة ل ارأا
المال االسمي المشار إليه في المادة الرابعاة ماو تاذا المرساوم التشاريعي واقتاراا ماا يلازم لت اويتها
ومعالجتها محاسبياى ومالياى
الم ااادة  -6ينقا ا الع اااملو ال ااذيو يح ااددتم ال ااوزير وبقا ارار من ااه م ااو ال ااوزارة والش ااركاة المرتبط ااة
بالمؤس ة المبينة في المادة ال ابعة مو تذا المرسوم التشريعي إلى المؤس ة ماع إعاداد شاواغرتم
ازء ال
باانفس فلاااتهم وأجااورتم مااع احتفااازهم بقاادمهم وحقااوقهم المكت اابة وتعتباار وزااائل تااؤالء جا ى

يتجزأ مو مالا المؤس ة

المادة  -7ترتبط بالمؤس ة الجهاة التالية :
 الشركة العامة لمصفاة حمص المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم  /9/لعام .1974 شركة مصفاة بانياا المحدثة بالمرسوم رقم  /1035/لعام .1975 الشركة ال ورية لتوزيو وتوزيع المواد البترولية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم  /9/لعاام.1974
 والشركة ال ورية لتوزيع الغاز المحدثة بالمرسوم رقم  /162/لعام .2003الماادة  -8تعتبار مهااام الجهااة الماذكورة فااي الماادة ال اابقة معدلااة حكمااى بماا يتفاات وأحكاام تااذا
المرسوم التشريعي .
المادة  -9تح المؤس ة المحدثة مح الشركة العامة لمصفاة حمص بك ما لها مو حقاوق وماا
عليهااا مااو التزاماااة أينمااا وردة فااي نصااوص وأحكااام عقااود المشاااركة مااع الشااركاة ا جنبيااة فااي
مشاريع إنشاء المصافي الجديدة الودمة المصدقة بموجب نصوص تشريعية .
المادة  -10تولع المؤس ة حكام القانو رقم  /2لعام 2005
المادة  – 11يولع العاملو في المؤس ة إلى أحكام القانو ا ساسي للعامليو في الدولة .
المادة  -12يصدر مالا المؤس ة بمرسوم

المادة  -13ينشر تذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشت في  1430/2/19تا و  2009/2/14م

رئيس الجمهورية
بشار ا سد

