مرسوم تشريعي رقم 139
تاريخ 1966/10/30
نشر في الجريدة الرسمية العدد  51لعام 1966
إحداث وزارة النفط و الكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية و مالكها
رئيس الدولة
بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي االشتراكي رقم  2تاريخ
1966/2/25
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  813تاريخ 1966/10/29
يرسم ما يلي :

ما ااادة  – 1تنش ا ا فا ااي الجمهوريا ااة العربيا ااة ال ا ااورية وزارة باسا اام

وزارة الا اانفط والكهربا اااء وتنفيا ااذ

المشاريع الصناعية ))
م ااادة – 2م ااع مراع اااة امتصاس اااة مج ااالس إدارة المؤس اااة العام ااة لل اانفط والكهرب اااء وتنفي ااذ
المشاااريع الصااناعية ومااا ورد فااي أنامتهااا تمااارا وزارة الاانفط والكهرباااء وتنفيااذ المشاااريع الصااناعية
االمتصاساة التالية :
أ-

اإلشراف على المؤس ة العامة للنفط وتوجيهها

ب-

اإلشراف على المؤس ة العامة للكهرباء وتوجيهها

ج-

اإلشراف على المؤس ة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية وتوجيهها

د-

اإلشراف على الشركة العربية ال ورية لتوزيع المواد البترولية وتوجيهها

ه-

دراسااة ك ا مااا يتعلاات بااالفروتيو النفطيااة والمعدنيااة مااو حيااث تحديااد المكااا
وطرق التحري والتنقيب واالستفمار

و-

تص ااديت مش اااريع التنمي ااة الواس ااة ب ااالنفط والكهرب اااء والتع ااديو والص ااناعاة
المحدث ااة م ااو قبا ا المؤس اااة اة العالق ااة وإي ااداعها بع ااد التص ااديت إل ااى
المراجع الموتصة

مااادة  -3تحاادث المااديرياة والمكاتااب والوزااائل فااي وزارة الاانفط والكهرباااء وتنفيااذ المشاااريع
الصناعية
اسم الوزيفة
 -1أميو عام
أميو عام م اعد

المرتبة

العدد

ممتازة

1

ممتازة

1

 -2المكتب الواص
مدير

1

1

كاتب رئي ي

6

3

 -3المكتب الفني
مدير

1

1

مشاور فني

1

3

كاتب رئي ي

6

3

 -4مدير التفتيش
مدير

1

1

مفتش إداري

1

2

مفتش مالي

1

5

مفتش فني

1

2

كاتب رئي ي

6

3

مااادة  -4تنق ا إلااى وزارة الاانفط والكهرباااء وتنفيااذ المشاااريع الصااناعية وزااائل مااديريتي ا بحاااث
الجيولوجياة والتعدينيااة والمنااجم والمقااالع وا ماالا والوقااود المدرجاة أدنااا المحاددة بالقااانو رقاام
 212ل نة  1958وتعديالته :

مديرية ا بحاث الجيولوجية والتعدينية :
اسم الوزيفة

المرتبة

العدد

مدير سنل أول

1

1

معاو مدير

2

2

رئيس دائرة

3

3

رئيس شعبة

4

3

معاو رئيس شعبة

5

2

م اعد فني

5

4

مراقب رئي ي

6

5

مراقب

7

3

منشئ

7

3
المجموع

ب – مديرية المناجم والمقالع وا مالا والوقود :
اسم الوزيفة

المرتبة

العدد

مدير سنل أول

1

1

معاو مدير

2

2

رئيس دائرة

3

6

رئيس شعبة

4

4

معاو رئيس شعبة

5

6

م اعد فني

5

4

مراقب رئي ي

6

5

مراقب

7

4

منشئ

7

4
المجموع 37

مااادة  -5تنقا إلااى وزارة الاانفط والكهرباااء وتنفيااذ المشاااريع الصااناعية وزااائل المااوزفيو العااامليو
في شؤو الفروة المعدنية فاي المحافاااة بقارار ماو ال الطة الموتصاة باالتفااق ماع وزارة الصاناعة
.
مادو  -6يعتبر الموزفو القاائمو علاى رأا العما فاي الماديريتيو الماذكورتيو فاي الماادة الرابعاة
والوزااائل المشااار إليهااا فااي المااادة الوام ااة مااو تااذا المرسااوم التشاريعي منقااوليو حكمااا بماراتبهم
ودرجاااتهم الحاليااة إلااى مااالا وزارة الاانفط والكهرباااء وتنفيااذ المشاااريع الصااناعية وتجااري ت ااميتهم
للوزائل الجديدة بقراراة تصدر عو الوزير ويحتفظ بقدمهم فيها وال يحاول النقا دو ترفياع ماو
ورد اسمه منهم في جدول ترفيع وزارة الصناعة ومدة سريانه .
مادة  -7يحادد الاوزير امتصاسااة كا ماو الماديرياة والمكاتاب والادوائر المشاار إليهاا فاي تاذا
المرسوم التشريعي .
مادة  -8تنق إلى وزارة النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية وزائل الم تودميو العاامليو
ااء علاى اقتاراا
في شؤو الفروة المعدنية في اإلدارة المركزية والمحافااة بقرار ماو وزيار المالياة بن ى
وزير النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية ووزير الصناعة .

مادة  -9يعتبر الم تودمو المبحوث عنهم في الماادة  -8ماو تاذا المرساوم التشاريعي منقولاو
حكم ااى بصاانوفهم ودرجاااتهم الحاليااة إلااى وزااائل االسااتودام المماثلااة فااي وزارة الاانفط والكهرباااء
وتنفيااذ المشاااريع الصااناعية وتجااري ت ااميتهم بق ارار مااو ال االطة الموتصااة كمااا يحتفاااو بقاادمهم
فيها .
مادة  -10يعتبر العمال المعينو على قانو العم فاي شاؤو الفاروة المعدنياة باوزارة الصاناعة فاي
اإلدارة المركزية والمحافااة منقوليو حكماى إلى وزارة النفط والكهربااء وتنفياذ المشااريع الصاناعية
وال يعتبر تذا النق بمفابة إنهاء لودماتهم .
مادة  -11تبقى جميع الصكوا وعقود العما المعماول بهاا فاي الماديريتيو ساارية المفعاول بماا ال
يتعارض وأحكام تذا المرسوم التشريعي إلى أ يجري تعديلها أو إلغاؤتا ح ب النصوص النافذة

مادة  -12يحدث في الميزانية العامة لل نة المالية  1966ق م برقم  24تحدد نفقااة وأباواب
وبنود تاذا الق ام بقارار ماو وزيار المالياة عاو طريات طاي أو توفاي

اعتمااداة مقابلاة ماو الميزانياة

العامة لوزارة الصناعة لل نة المالية 1966
مادة  -13تحدد وتنق المشاريع واعتماداتها المتعلقة بالتعديو والجيولوجيا والواردة فاي الميزانياة
اإلنمائية العائدة لوزارة النفط التي كانت تنفذ مو قب وزارة الصناعة بقرار مو وزير المالية .
ماادة  -14تنقا إلااى وزارة الاانفط والكهرباااء وتنفيااذ المشاااريع الصااناعية جميااع موجااوداة مااديريتي
ا بح ا اااث الجيولوجي ا ااة والتعديني ا ااة والمن ا اااجم والمق ا ااالع وا م ا ااالا والوق ا ااود ف ا ااي اإلدارة المركزي ا ااة
والمحافااة ماو معاداة ومفروشااة ولاوازم وأثااث ومطبوعااة وقرطاساية ووساائط نقا الموجاودة
قيد االستعمال وك ما تو موصص باسمها ولصالحها ويشم

لك ماا تاو معاار إلاى دوائار الدولاة

ومؤس اتها.
مااادة  -15مالفااى حكااام المااادة الفانيااة مااو تااذا المرسااوم التشاريعي تبقااى شااركة النصاار للتلفزيااو
تابعة لوزير الصناعة
ماادة  -16يجااوز ناادب أي موزاال أو م اتودم أو عاما مااو الااوزاراة وماو أيااة جهااة رساامية ويااتم
الندب بقرار مو وزير النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية وبموافقة الوزير الموتص
ماادة  -17يحا وزيار الانفط والكهربااء وتنفياذ المشااريع الصاناعية محا وزيار الصاناعة فاي كا مااا
يتعلت بالمؤس اة العامة للنفط والكهربااء والمشاروعاة الصاناعية والشاركة العربياة ال اورية لتوزياع
المواد البترولية .
مااادة  -18ي ااتبدل بت اامية الهيلااة العامااة للبتاارول والمؤس ااة العامااة لكهرباااء سااوريا وتيلااة تنفيااذ1
المشروعاة الصناعية أينما وردة الت مياة اآلتية  :المؤس ة العاماة للانفط – المؤس اة العاماة
للكهرباء – المؤس ة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية ) .
مادة  -19مع مراعاة أحكام تذا المرسوم التشريعي والقوانيو النافذة يوول وزير النفط والكهربااء
وتنفيذ المشاريع الصناعية لمادة أربعاة أشاهر ماو تااريخ تاذا المرساوم التشاريعي بظعاادة تناايم جهااز

وزارتااه والمؤس اااة والشااركاة التابعااة لهااا بق اراراة تصاادر عنااه وتولااع تااذ الق اراراة لتصااديت
الحت مو مجلس الوزراء
مادة  -20ينشر تذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاى مو تاريخ سدور .
دمشت في  1386/7/16و 1966/10/30

رئيس الدولة
الدكتور نور الديو ا تاسي

