
  9مرسوم تشريعي رقم 

  12/1/1974تاريخ 

 1974ل نة  4الجريدة الرسمية العدد نشر في 

 

 رئيس الدولة   

 بناءى على أحكام الدستور   

   

 يرسم ما يلي :

 الفص  ا ول 

 تعاريل 

 يقصد بالتعابير حيفما وردة في تذا المرسوم التشريعي المعاني إزاءتا 

 وزير النفط والكهرباء والفروة المعدنية   الوزير : 

 لعامة المحدثة بموجب تذا المرسوم التشريعي إحدى الشركاة ا  الشركة : 

 الشركاة العامة المحدثة بموجب تذا المرسوم التشريعي  الشركاة : 

 اللجنة اإلدارية للشركة  اة العالقة   اللجنة  : 

 المديرللشركة  اة العالقة   المدير العام :

 الفص  الفاني 

 اإلحداث والمهام 



دو  التقيااد باااإلجراءاة المنصااوص عليهااا فااي  –يااة ال ااورية تحاادث فااي الجمهوريااة العرب -2مااادة 
 قانو  التجارة الشركاة العامة التالية 

 الشركة ال ورية للنفط -1
 شركة نق  النفط الوام ال وري -2

 شركة مصفاة حمص -3

 الشركة ال ورية لتوزيو وتوزيع المواد البترولية -4

الي واإلداري وتارتبط باالوزير وتعتبار تتمتع الشركاة بالشوصية االعتبارية واالستقالل الما -3مادة 
 تاجراى في عالقاتها مع الغير 

  -4مادة 

 يكو  مركز الشركة ال ورية للنفط في دمشت -أ
 يكو  مركز شركة نق  النفط الوام في حمص -ب

 يكو  مركز شركة مصفاة حمص في حمص -ج

 يكو  مركز الشركة ال ورية لتوزيو وتوزيع المواد البترولية في دمشت . -د

يجااااوز بقاااارار مااااو الااااوزير بناااااءى علااااى اقتااااراا الماااادير العااااام إحااااداث فااااروع للشااااركة فااااي  -5مااااادة 
 المحافااة 

تقااوم الشااركة ال ااورية للاانفط بجميااع ا عمااال الراميااة إلااى اكتشاااف الفاارواة النفطيااة فااي  -6مااادة 
 البالد واستفمارتا وتطويرتا ولها في سبي   لك 

 نفط والغاز القيام ب عمال الدراساة الالزمة للبحث عو ال -1
القيااام ب عمااال الحفاار واإلشااراف علااى الفاارق االستكشااافية والحقااول اإلنتاجيااة وتنفيااذ  -2

 مشاريع إنتاج النفط والغاز 

 ت ويت النفط الوام والغاز المنتجيو في حقول النفط ال ورية . -3

تقوم شركة نقا  الانفط الواام ال اوري بجمياع ا عماال والمهاام المتعلقاة بنقا  الانفط  -7مادة 
 الوام ال وري وبصورة ماسة 

 ابظنشاء أنابيب ومزاناة النفط الوام واستفمارت -1



 نق  النفط الوام إلى مصافي النفط أو مرافئ التصدير  -2   

 وتاميو الودماة البحرية للناقالة  اإنشاء مرافئ تصدير النفط الوام واستفمارت -3

المتعلقاة بتكريار الانفط الواام وبصاورة  تقوم شركة مصفاة حمص بجميع ا عمال والمهاام -8مادة 
 ماسة 

 استفمار مصفاة النفط في مدينة حمص  -1
 إنشاء المشاريع الالزمة للمصفاة  -2

 شراء النفط الوام وبيع المنتجاة النفطية  -3

تقاااوم الشااااركة ال اااورية لتواااازيو وتوزياااع المااااواد البترولياااة بجميااااع ا عماااال والمهااااام  -9ماااادة 
 رولية وتوزيعها ولها في سبي   لك المتعلقة بتاميو المواد البت

 إنشاء الوزاناة وا نابيب الواسة بالمشتقاة النفطية والغاز واستفمارتا  -1
 اإلجراءاة الالزمة لتاميو حاجة القطر مو المشتقاة النفطية   اتوا -2

 ت ويت المشتقاة النفطية داملياى  -3

 إنشاء محطاة بيع المشتقاة النفطية  -4

 

 الفص  الفالث

 رأا المال

  -10ادة م

يحاادد رأساامال كاا  مااو الشااركاة للماارة ا ولااى والعناساار التااي يتكااو  منهااا بقاارار مااو  -أ
 الوزير باالتفاق مع وزير المالية 

 يجوز زيادة رأا المال المحدد بموجب الفقرة أ ال ابقة بمرسوم  -ب

 
 
 
 
 



 الفص  الرابع

 اإلدارة 

 يتولى شؤو  الشركة : -11مادة 

 لجنة إدارية -1
 مدير عام -2

 مو العامليوجهاز  -3

  -12مادة 

 تشك  اللجنة ويصدر ناامها الداملي بقرار مو الوزير . -أ
 تمارا اللجنة الصالحياة واالمتصاساة التالية :  -ب

 اقتراا الوطط الالزمة للشركة  -1
 اقتراا الموازنة ال نوية للشركة  -2

 وضع ا سس المتعلقة بمكافآة العامليو في الشركة وفت ناام العامليو قيها  -3

فااي التقااارير الدوريااة التااي تقاادم عااو سااير العماا  فااي الشااركة وعااو مركزتااا المااالي الناار  -4
 وإجراء ما يلزم بهذا الش   .

النااار فااي كاا  مااا ياارى الااوزير أو الماادير العااام عرضااه مااو ا مااور التااي تتعلاات بنشاااط  -5
 الشركة 

وبصااااورة عامااااة ممارسااااة جميااااع االمتصاساااااة والصااااالحياة المعطاااااة لهااااا بموجااااب  -6
 افذة في الشركة .ا نامة الن

  -13مادة 

 يعيو المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم  -أ
 يتولى المدير العام الصالحياة واالمتصاساة التالية :  -ب

 إدارة الشركة والعم  على تطوير اسلوب العم  فيها وتدعيم أجهزتها . -1
 مراقبة تكاليل اإلنتاج واإلشراف على الموز  ال لعي. -2

 ا  الجهاة الحكومية ا مرى أو مع الغير .مراقبة التزاماة الشركة تج -3

 موافاة أجهزة الرقابة المالية والتوطيط واإلحصاء بالبياناة المطلوبة مو الشركة . -4



 تمفي  الشركة أمام القلاء وفي سالتها مع الغير . -5

 يعتبر عاقداى للنفقة ويمراى للصرف ضمو الحدود التي يقرتا الناام المالي للشركة . -6

 لمقررة للشركة بعد اعتمادتا مو الجهاة الموتصة . تنفيذ الوطط ا -7

من  المكافآة للعامليو في الشركة وفات القواعاد المنصاوص عليهاا فاي نااام العاامليو  -8
 . 

وبصورة عامة ممارسة جميع االمتصاساة والصالحياة المعطااة لاه بموجاب ا ناماة  -9
 النافذة 

اوناه أو أحاد المادراء فاي الشاركة بابع  للمدير العام أ  يفوض بناءى علاى موافقاة الاوزير مع -ج
 سالحياته وامتصاساته . 

  -14مادة 

يحاادد الهيكاا  اإلداري للشااركة واالمتصاساااة واإلداراة المتفرعااة عنااه بمااا  -أ
 يتفت والمهام المحددة لها وضمو حدود مالكها العددي بقرار مو الوزير .

 يصدر المالا العددي وناام العامليو في الشركة بمرسوم . -ب

در ا ناماااة المالياااة والمحاسااابة وأناماااة العقاااود والمناقصااااة والمبايعااااة تصااا -ج
والتوزيو والم تودعاة والتكااليل وا ناماة المالياة ا مارى الالزماة للشاركة 

 بقرار مو الوزير باالتفاق مع وزير المالية . 

 – 15مادة 

المااادة  يجااوز عنااد إساادار ناااام العااامليو فااي الشااركة المشااار إليااه فااي الفقاارة  ب( مااو -أ
ال ااااابقة اسااااتفناء العااااامليو مااااو أحكااااام التعويلاااااة المنصااااوص عليهااااا فااااي المرسااااوم 

وتعديالتاه وفقااى للشاروط واللاوابط التاي تحادد فاي  1963لعاام  167التشريعي رقم 
  لك الناام . 

يجوز عند إسدار ا نامة المشار إليها في الفقرة  ج( مو المادة ال اابقة عادم التقياد  -ب
 نامة المالية .بالقوانيو وا 

 
 
 
 



 الفص  الوامس

 أحكام عامة 

  -16مادة 

يحااادث فاااي وزارة الااانفط والكهربااااء والفاااروة المعدنياااة مجلاااس ي ااامى مجلاااس شاااؤو   -أ
 النفط على الشك  التالي : 

 رئي اى      الوزير 

 علواى    معاو  الوزير لشؤو  النفط

 علواى  المدير العام للشركة ال ورية لنق  النفط

 أعلاء لعامليو في وزارة النفط والكهرباء ثالثة مو ا

 والفروة المعدنية ي ميهم الوزير 

 يصدر الناام الداملي للمجلس بقرار مو الوزير  -ب
 يمارا المجلس الصالحياة واالمتصاساة التالية :  -17مادة 

متابعاااة تنفياااذ العمااا  فاااي الشاااركاة وتن ااايت بااارامج اإلنتااااج والنقااا  والتكريااار والتوزياااع  -أ
فيما بينها بما ال يتعارض مع امتصاسااة تيلاة توطايط الدولاة ومهامهاا بماا والتصدير 

 يلمو تحقيت أتداف الوطط اإلنتاجية واالستفمارية .
 تنايم العالقة بيو الشركاة وح م ما ينش  بينها مو مالفاة . -ب

دراسة الوطط المتعلقة بتطوير اإلنتاج فاي الشاركاة وح او اساتودام الماواد المتاحاة  -ج
 اقتصادياى سليماى وك  ما مو ش نه زيادة اإلنتاج وكفايته . استودامها

م ااعدة الشاركاة فاي وضاع البارامج الكفيلااة بزياادة الصاادراة وربطهاا بوطاة اإلنتاااج  -د
 واالستهالا .

 النار في ك  ا مور المتعلقة بشؤو  النفط والتي يرى الوزير عرضها عليه  -ه

نفا  تذا المرسوم التشريعي قارار بتوزياع كا  ماو يصدر الوزير مالل مدة سنة مو تاريخ  -18مادة 
 العامليو في الشركة العامة للنفط والشركة العربية ال ورية لتوزيع المواد البترولية على الشركاة 



إلاى أ  يصادر نااام العاامليو فاي الشاركاة ي اتمر العااملو  الموزعاو  بموجاب أحكاام  -19مادة 
النافذة بهذا الشا   بتااريخ نفاا  تاذا المرساوم التشاريعي  المادة ال ابقة على الولوع إلى أنامتهم

 . 

/ مو تاذا المرساوم 14إلى أ  تصدر ا نامة المشار إليها في المادة  ج( مو المادة / -20مادة 
 التشريعي :

( ماو الماادة الفانياة ماو 3-2-1تطبت على الشركاة الواردة أسماؤتا فاي الفقاراة    -1
بهذا الش   فاي الشاركة العاماة للانفط بتااريخ نفاا  تاذا تذا المرسوم التشريعي ا نامة 

 المرسوم التشريعي .
/ مااو المااادة الفانيااة مااو تااذا المرسااوم 4تطباات علااى الشااركة المشااار إليهااا فااي الفقاارة / -2

التشاااريعي ا ناماااة النافاااذة بهاااذا الشااا   فاااي الشاااركة العربياااة ال اااورية لتوزياااع الماااواد 
 البترولية   سادكوب ( 

الشااركاة محاا  الشااركة العامااة للاانفط والشااركة العربيااة لتوزيااع المااواد البتروليااة   تحاا   -21مااادة 
سااادكوب ( فااي كاا  مااا يتعلاات بموجوداتهااا وحقوقهااا والتزاماتهااا وتوزيااع تااذ  االلتزاماااة بقاارار مااو 

 الوزير باالتفاق مع وزير المالية .

 افذاى مو تاريخ سدور  ينشر تذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر ن -22مادة 

 رئيس الجمهورية                                                                                             

 حافظ ا سد         


