المرسوم التشريعي رقم /15/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
ى
يرسم ما يلي :
المادة  -1يقصد بالكلماة والتعابير اآلتية أينما وردة في تذا المرسوم التشريعي المعاني المبيناة
بجانب ك منها :
 -الوزارة :

وزارة النفط والفروة المعدنية

 -الوزير :

وزير النفط والفروة المعدنية

 -المؤس ة :

المؤس ة العامة للنفط

 -الشركة العاملة :

أي شركة تعم فاي مجاال الانفط والغااز وتولاع حكاام قاانو االساتفمار أو

قانو الشركاة
المااادة  -2تحاادث فااي الجمهوريااة العربيااة ال ااورية مؤس ااة عامااة اة طااابع اقتصااادي ت اامى

المؤس ة العامة للنفط )) تتمتع باالستقالل الماالي واإلداري يكاو مركزتاا الرئي اي فاي مديناة دمشات
وترتبط بالوزير .
المادة  -3تتولى المؤس ة المهام اآلتية :
أ-

اقت اراا االسااتراتيجياة المتعلقااة باستكشاااف وتنميااة واسااتفمار الفااروة النفطيااة
والغازية

ب-

التن ا اايت م ا ااع ال ا ااوزارة ف ا ااي وض ا ااع المب ا اااد وا حك ا ااام ا ساس ا ااية وتح ا ااديث
االتفاقياة واإلعال عاو المنااطت المعادة لالساتفمار النفطاي والغاازي وأعماال
التطوير بهدف جذب الم تفمريو فاي مجااالة االستكشااف والتنمياة والنقا
وإنشاء البنى التحتية للفروة النفطية والغازية .

ج-

إعداد وتوقيع العقود المتعلقة ب عمال االستكشااف والتنمياة وتطاوير وتح ايو
م ااردود حق ااول ال اانفط والغ اااز واتو ااا م ااا يل اازم الس ااتكمال إس اادارتا ومتابعا اة
تنفيذتا .

د-

متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الودمة المصدقة بنصوص تشريعية .

ه-

تحديااد أفلاالياة التموي ا االسااتفماري للمشاااريع ا كفاار أتميااة علااى النطاااق
الااوطني فااي مجااال الاانفط والغاااز والقيااام بمااا يلاازم لتا ميو تمويا المشاااريع مااو
المؤس اة المالية العربية والدولية .

و-

التن يت مع الجهاة العربية والدولية في مجال النفط والغاز

ز-

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 .

ا-

مواكب ااة التط ااوراة العلمي ااة والتكنولوجي ااة الحديف ااة ف ااي مج ااال س ااناعة ال اانفط
والغاز والعم على االستفادة منها .

ط-

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 .

ي-

دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركاة المرتبطة بها واإلشراف عليها .

ا-

اإلشراف على الشركاة العاملة والمشتركة في مجال النفط والغاز .

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 :

-3

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

-4

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
للرقاباة المالياة والشاركة ال اورية للانفط والشاركة ال اورية للغااز والشاركة ال اورية لنقا الانفط تكاو
مهمتها تحديد قيم التجهيزاة والمواد المتوفرة لدى الشاركاة الماذكورة والتاي تحتاجهاا المؤس اة
المحدثة وتعتبر قيمتها تغطية لرأا المال االسمي المشاار إلياه فاي الماادة الرابعاة ماو تاذا المرساوم
التشريعي واقتراا ما يلزم لت ويتها ومعالجتها محاسبياى ومالياى
المااادة  -6ينق ا العاااملو الااذيو يحااددتم الااوزير وبق ارار منااه مااو الااوزارة والشااركة ال ااورية للاانفط
والشااركة ال ااورية للغاااز والشااركة ال ااورية لنق ا الاانفط إلااى المؤس ااة مااع إعااداد شااواغرتم باانفس
فلاااتهم وأجااورتم مااع احتفااازهم بقاادمهم وحقااوقهم المكت اابة وتطااوى وزااائفهم مااو مااالا جهاااتهم ا ساالية
جزء ال يتجزأ مو مالا المؤس ة
وتعتبر وزائل تؤالء ى

المادة  -7ترتبط بالمؤس ة الجهاة التالية :
 الشركة ال ورية للنفط المحدثة المرسوم التشريعي رقم  /9/لعام 1974 الشركة ال ورية للغاز المحدثة المرسوم رقم  /50/لعام 2003 الش ااركة ال ااورية لنقا ا ال اانفط المحدث ااة المرس ااوم التش ااريعي رق اام  /46/لع ااام  1972المع اادل بالمرس ااوم رق اام /121/لعام . 2003

الماادة  -8تعتبار مهااام الجهااة الماذكورة فااي الماادة ال اابقة معدلااة حكمااى بماا يتفاات وأحكاام تااذا
المرسوم التشريعي .
الماادة  -9تحا المؤس ااة محا الشااركة ال ااورية للاانفط والشاركة ال ااورية للغاااز بكا مااا لهمااا مااو
حقوق وما عليهماا ماو التزامااة أينماا وردتاا فاي نصاوص وأحكاام عقاود الودماة المصادقة بموجاب
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

