مرسوم رقم /136/
نشر في الجريدة الرسمية العدد  /15/لعام 1977

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  139لعام  1966وتعديالته
ى
وعلى أحكام المرسوم رقم  18تاريخ 1974/2/15
يرسم ما يلي :
مادة  -1تحدث في الجمهورية العربية ال ورية مؤس اة عاام ت امى المؤس اة العاماة للجيولوجياا
والفروة المعدنية) مركزتا الرئي ي في دمشت .
مادة  -2ترتبط المؤس ة العامة للجيولوجيا والفروة المعدنية بوزير النفط والفروة المعدنية
مادة  -3تتولى المؤس ة العامة للجيولوجيا والفروة المعدنية االمتصاساة التالية :
أ-

القيااام بتحقياات موتلاال أعمااال الم ا الجيولااوجي فااي أراضااي القطاار والميااا
اإلقليمية وفت أحدث ا ساليب العلمية المتوفرة .

ب-

القيااام باسااتطالع مكااامو الفااروة المعدنيااة والصااوور المفياادة باتباااع موتلاال
الوسائ والطرق التقنية المناسبة .

ج-

القيااام ب عمااال التنقيااب بكافااة الوسااائ الجيولوجيااة و الجيااو فيزيائيااة و الجيااو
كيميائية والموبرية وأعماال الحفار اآللاي وامتبااراة تركياز ومعالجاة الوامااة
للتعاارف علااى كميااة ونوعيااة التعويلاااة الفلزيااة والصااوور المفياادة التااي تتااوفر
معلوماة وجودتا ودراسة جدواتا االقتصادية .

د-

القيااام بالدراساااة االقتصااادية والتبريريااة لمكااامو الفل ازاة المكتشاافة وفلاااة
الفروة المعدنية ا مرى تمهيداى لوضعها موضع االستفمار

ه-

التنقيب عاو المياا الجوفياة لفغاراض الصاناعية و لاك بالتعااو والتن ايت ماع
الجهاة المعنية ا مرى .

و-

إج ا ااراء الدراس ا اااة الجيولوجي ا ااا الهندس ا ااية المتعلقا ا اة باالنهي ا اااراة وال ا اادود
والج ور واإلنشاءاة اة العالقة بالصال العام .

ز-

إنشا اااء مركا ااز توثيا اات لكافا ااة المعطيا اااة والوثا ااائت العلميا ااة لدراسا اااة وأعما ااال
استطالع الفروة المعدنية

ا-

تبا ااادل المعلوما اااة العلميا ااة المتعلقا ااة بامتصاسا اااة المؤس ا ااة ما ااع المعاتا ااد
والمؤس اة واإلداراة المحلية والدولية .

ط-

المشاركة في المؤتمراة الواسة بالعلوم الجيولوجية و الجيو فيزيائياة والفاروة
المعدنية ضمو ال ياسة العامة للقطر

ي-

يمكااو للمؤس ااة ت ا ميو كافااة الواادماة المتعلقااة بامتصاساااتها للغياار دام ا
ومارج القطر .

ا-

تنفيذ وتطوير القوانيو وا نامة المتعلقة بالمناجم والمقالع النافذة المفعول .

ل-

يجوز للمؤس ة استفمار واساتوراج الماواد المنجميةوالمقلعياة بماا ال يتعاارض
مع امتصاساة الجهاة الرسمية ا مرى و لك بظنشاء شركاة موتصة .

م ا ا ااادة  -4يح ا ا اادد رأس ا ا اامال المؤس ا ا ااة العام ا ا ااة للجيولوجي ا ا ااا والف ا ا ااروة المعدني ا ا ااة بمبل ا ا ااغ ق ا ا اادر
000/ر000ر / 35ل.ا فقط مم ة وثالثو مليو ليرة سورية .
مادة  -5يتكو رأسمال المؤس ة مو العناسر التالية :
أ-

قيمة الموجوداة المنقولة إليها مو مديرية ا بحاث الجيولوجية .

ب-

ا موال التي توصصها الدولة

ج-

قيمة الموجوداة التي تؤول إليها بدو مقاب ب بب ممارستها نشاطها .

مادة  -6تولع المؤس ة المحدثة بموجب تذا المرسوم للقاوانيو وا ناماة المطبقاة علاى مديرياة
ا بحاث الجيولوجية في ك ما ال يتعاارض ماع أحكاام المرساوم التشاريعي رقام  /18/لعاام 1974
وا نامة الصادرة باالستناد إليه مع أحكام تذا المرسوم .

مااادة  -7ينق ا العاااملو فااي مديريااة ا بحاااث الجيولوجيااة إلااى المؤس ااة المحدثااة بموجااب تااذا
المرسوم وي تمرو بالولوع إلى القوانيو وا ناماة المطبقاة علايهم بتااريخ نفاا تاذا المرساوم إلاى
أ تصدر قوانيو وأنامة المؤس ة الجديدة .
مااادة  -8تلغااى مديريااة ا بحاااث الجيولوجيااة فااي وزارة الاانفط والفااروة المعدنيااة وتح ا المؤس ااة
العامة للجيولوجيا والفروة المعدنية محلها في ك ما لها مو حقوق وما عليها مو التزاماة .
مادة  -9تلحت ك مو الشركاة التالية بالمؤس ة العامة للجيولوجيا والفروة المعدنية وتي :
الشركة العامة للفوسفاة والمناجم .
الشركة العامة لإلسفلت والزيوة في الال قية .
مادة  -10ينشر تذا المرسوم ويبلغ مو يلزم لتنفيذ .
دمشت في 1977/3/22
رئيس الجمهورية
حافظ ا سد

