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  1994لعام  20بناءى على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 يرسم ما يلي :

تحاادث فااي الجمهوريااة العربيااة ال ااورية شااركة عامااة  اة اسااتقالل مااالي وإداري ت اامى  -1المااادة 
 لغاز مركزتا الرئي ي مدينة حمص وترتبط بوزير النفط والفروة المعدنية الشركة ال ورية ل

 تتولى تذ  الشركة المهام اآلتية  -2المادة 

 وضع مطط تجميع ومعالجة ونق  وت ويت واستفمار الغاز الطبيعي وتنفيذتا  -أ
 ت ميو احتياجاة ال وق الداملية مو الغاز الطبيعي والعم  على تصدير   -ب

إنشاء وتطاوير وسايانة وساائ  تجمياع الغااز ومعالجتاه ومطاوط إدارة وتشغي  و  -ج
 أنابيب نق  الغاز إلى الم تهلكيو وما يرتبط بها مو ت هيالة 

إبرام وتنفياذ عقاود شاراء الغااز الطبيعاي ماو مصاادر إنتاجاه ساواء كانات محلياة  -د
 أم مارجية 

داما   إبرام وتنفيذ عقود بيع الغااز الصاال  للنقا  با نابياب إلاى الم اتهلكيو -ه
الجمهورية العربياة ال اورية ومارجهاا وكاذلك بياع الناواتج الناجماة عاو معالجاة 

 الغاز 

ا عمااال التااي تمارسااها الشااركة ال ااورية للاانفط ممااا ياادم  فااي مهااام الشااركة  -و
 المحدثة 

إعداد مشاريع االتفاقاة العربية واإلقليمياة والدولياة فاي مجاال اساتفمار ونقا   -ز
 ذتا بعد تصديقها مو المراجع الموتصة وت ويت الغاز الطبيعي وتنفي

الم اااتمة فااي شااركاة ومشاااريع مشااتركة داماا  الجمهوريااة العربيااة ومارجهااا  -ا
 بموافقة الجهاة الموتصة ووفقاى  حكام القوانيو وا نامة النافذة .

  -3المادة 

 / مائتي مليو  ليرة سورية  002ر000ر000يحدد رأسمال الشركة االسمي بمبلغ   



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

 قيمة الموجوداة وا سول التي تؤول إليها مو الشركة ال ورية للنفط . -1
 مما توصصه الدولة للشركة في موازنتها العامة . -2

 مو ا رباا الصافية . %25ن بة  -3

تااا مااو ا سااول تنقاا  إلااى الشااركة المحدثااة ملكيااة المنشااآة واآللياااة والمعااداة وغير  -4المااادة 
المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة ال ورية للنفط الم اتعملة فاي مجاال اساتفمار ونقا  وت اويت 
الغاز باتفاق بيو الشركتيو ماو ماالل لجناة أو لجاا  تشاك  بقارار ماو وزيار الانفط والفاروة المعدنياة 

 يشارا فيها ممف  عو الجهاز المركزي للرقابة المالية .

ق  العااملو  الاذيو ياتم االتفااق بشا نهم بايو الشاركة ال اورية للانفط والشاركة ال اورية ين -5المادة 
للغاااز الطبيعااي إلااى الشااركة ا مياارة وتعتباار الشااواغر الالزمااة السااتيعابهم محدثااة حكماااى لاادى تااذ  
الشركة وت ند إليهم الوزاائل وا عماال التاي ساتحدد لهام ماو قبا  إدارتهاا ماع احتفاازهم بقادمهم 

 م المكت بة وتطوى وزائفهم مو مالا الشركة ال ورية للنفط ال ورية للنفط وحقوقه

 يصدر وزير النفط والفروة المعدنية القراراة الالزمة لتنفيذ تذا المرسوم .  -6المادة 

 ينشر تذا المرسوم في الجريدة الرسمية . -7المادة 

 م  4/2/2003تا و  3/12/1423دمشت في 
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