مرسوم رقم 2317
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  129لعام  1966وتعديالته
ى
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  18لعام  1974وتعديالته
وعلى أحكام المرسوم رقم  136لعام 1977
يرسم ما يلي :
مادة  -1تحدث في الجمهورية العربية ال ورية شركة عامة ت مى الشركة العامة الستفمار الرماام
ااء علاى اقتاراا المادير
وأحجار الزينة والجص ) مركزتا الرئي اي الال قياة ويجاوز بقارار ماو الاوزير بن ى
العام للمؤس ة العامة للجيولوجيا والفروة المعدنية إحداث فروع لها دام ومارج القطر

ما ااادة  -2ت ا ارتبط الشا ااركة العاما ااة السا ااتفمار الرما ااام وأحجا ااار الزينا ااة والجا ااص بالمؤس ا ااة العاما ااة
للجيولوجيا والفروة المعدنية
مادة  -3تتولى الشركة العامة الستفمار الرمام وأحجار الزينة والجص المهام واالمتصاساة التالية :
إجااراء جميااع الدراساااة والبحااوث والتجااارب والتنقيااب واسااتوراج واسااتفمار وتصاانيع وبيااع وتوزيااع المنتجاااة
الم ااتورجة ونصاال المصاانعة دام ا القطاار ومارجااه مااو المااواد ا وليااة التاليااة ) :ا حجااار شاابه الرماميااة –
ا حجار الرمامية – أحجار الزينة – الجص )
مادة  -4يحادد رأا ماال الشاركة العاماة الساتفمار الرماام وأحجاار الزيناة والجاص بمبلاغ وقادر مائاة وعشارو
مليو ليرة سورية

مادة  -5يتكو رأا مال الشركة مو العناسر التالية
أ -الموجااوداة الفابتااة فيهااا واالسااتفماراة الواسااة بهااا والمنقولااة مااو المؤس ااة العامااة للجيولوجيااا
والفروة المعدنية
ل.ا

000ر532ر109

ب – رأا مال لدورة إنتاجية واحدة
المجموع

000ر864ر 10ل.ا
000ر000ر 120ل.ا

م ااادة  -6-تول ااع الش ااركة المحدث ااة بموج ااب ت ااذا المرس ااوم للق ااوانيو وا نام ااة المطبق ااة عل ااى
المؤس ة العامة للجيولوجيا والفروة المعدنية في ك ما ال يتعاارض وأحكاام المرساوم التشاريعي رقام
 18لعام  1974وتعديالته وا نامة الصادرة باالستناد إليه مع أحكام تذا المرسوم
مادة  -7ت تودم الشركة المحدثة بموجب تذا المرسوم العناسر الالزمة لها وتطبت عليهم بتااريخ
نفا تذا المرسوم القوانيو وا نامة المطبقة على العامليو في المؤس اة العاماة للجيولوجياا والفاروة
المعدنية إلى أ يصدر المالا العددي والقوانيو وا نامة الواسة بها
مادة  -8ينشر تذا المرسوم ويبلغ مو يلزم لتنفيذ
دمشت في  1403/2/20تا الموافت لا  1982/12/6م
رئيس الجمهورية
حافظ ا سد

