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 إحداث الشركة العامة للفوسفاة والمناجم 

 رئيس الدولة   

 بناءى على أحكام الدستور المؤقت   

  18/5/1970تاريخ  122 وعلى قرار مجلس الوزارة رقم  

 يرسم ما يلي :

 تعاريل  –الفص  ا ول 

 يقصد بالتعابير اآلتية حيفما وردة في تذا المرسوم التشريعي المعاني الموجودة إزاءتا : -1مادة 

 الوزير : وزير النفط والكهرباء والفروة المعدنية

 الشركة : الشركة العامة للفوسفاة والمناجم 

 دارية للشركة اللجنة : اللجنة اإل

 المدير العام : المدير العام للشركة 

 إحداث الشركة وأغراضها –الفص  الفاني 

تحاااادث فااااي الجمهوريااااة العربيااااة ال ااااورية شااااركة عامااااة تملكهااااا الدولااااة  اة طااااابع  –أ  -2مااااادة 
اقتصااادي ت اامى   الشااركة العامااة للفوساافاة والمناااجم ( تتمتااع بالشوصااية االعتباريااة واالسااتقالل  

 داري والمالي وترتبط بوزير النفط والكهرباء والفروة المعدنية اإل

يكو  مركاز الشاركة الرئي اي مديناة حماص ويجاوز بقارار ماو الاوزير بنااءى علاى اقتاراا  -ب
 مو المدير العام وموافقة اللجنة إحداث فروع لها دام  ومارج القطر العربي ال وري 



ا وت اتفنى ماو ا ساول الشاكلية إلحاداث تعم  الشركة تحت رقابة الدولة وبلامانته -ج
 الشركاة المنصوص عليها في قانو  التجارة 

 تتولى الشركة المهام واالمتصاساة التالية :  -3مادة 

إنتاااااج واسااااتفمار الواماااااة غياااار المعدنيااااة كالفوساااافاة والملاااا  الصااااوري والكبرياااات  -أ
جمياااع أعماااال  ومامااااة ماااواد البنااااء ك وغيااار  لاااك ماااو الماااواد المشاااابهة ويشااام   لاااك

المناااااجم والمقااااالع الواسااااة باسااااتوراج وإنتاااااج الواماااااة غياااار المعدنيااااة وأعمااااال تااااذ  
 الواماة وتحويلها مواد أساسية سالحة للعملياة الصناعية الالحقة 

 –إنشاء وتنفيذ المصانع والمنشآة الالزمة إنتاج واستفمار المنو  عنها فاي الفقارة أ  -ب
اة الصااناعية التابعااة للااوزارة والمنصااوص عليهااا فااي ال ااابقة و لااك ضاامو حاادود القطاعاا

 القوانيو وا نامة النافذة 

إدارة وسائط النق  العائدة لمشاريع الشركة وأرسفة الشحو في الماوانئ للماواد التاي  -ج
 تصدرتا الشركة و لك باالتفاق مع الجهاة الموتصة في إدارة تذ  الموانئ  

تيراد والتصاادير المتعلقااة بااالمواد التااي تنتجهااا إبااداء الاارأي فااي كافااة عملياااة االساا -د
الشاااركة والعمااا  علاااى تحدياااد كمياااة وأناااواع الماااواد المصااادرة والم اااتوردة و لاااك مماااا 

 يدم  في برنامج إنتاجها و لك باالتفاق مع الجهاة الموتصة الدولية 

ال إجااراء جميااع العقااود واالتفاقياااة الالزمااة لممارسااة الشااركة مهامهااا وامتصاساااتها و  -تااا
سااايما فاااي مجاااال اإلنتااااج واالساااتفمار والت اااويت وعقاااد القاااروض وال ااالل ماااع الجهااااة 
الرسااامية فاااي الدولاااة والمصاااارفة لتمويااا  عملياتهاااا و لاااك فاااي حااادود القاااوانيو وا ناماااة 

 النافذة 

 

 

 



 رأا مال الشركة وشؤونها المالية -الفص  الفالث 

مليو  ليرة سورية وي دد على الوجاه  /100يحدد رأا مال الشركة بمبلغ يحدد بمبلغ / -4مادة 
 التالي 

إليها ح ب القياود الدفترياة لتلاك  ةتكاليل ما يؤول إليها مو استفماراة المشاريع المنتقل -أ
 االستفماراة 

االعتمااااداة المرسااادة أو التاااي سترساااد فاااي الموازناااة العاماااة للدولاااة للمشااااريع الداملاااة  -ب
 ضمو مهام وامتصاساة الشركة 

ة مو ا رباا ال نوية الصاافية التاي تحققهاا الشاركة تقترحهاا اللجناة وتصادق ماو ن بة معين -ج
 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوزير علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى 

 مو ا رباا الصافية . %25أال تتجاوز تذ  الن بة 

 يؤول الفائ  ال نوي مو ا رباا الصافية إلى الوزينة العامة للدولة  -5مادة 

عديالتاه وتتمتاع بالصاالحياة التاي تتمتاع تطبات الشاركة قاانو  جباياة ا ماوال العاماة وت -أ -6ماادة 
 بها الدوائر المالية بمقتلى القانو  المذكور 

تعتبر الكتاب الرسامية الصاادرة عاو الشاركة بمفاباة اإلناذاراة الرسامية  التاي تترتاب عليهاا  -ب
 اآلثار القانونية 

التجارياااة  تتتباااع الشاااركة ال ااانة المالياااة للدولاااة وتااانام ح ااااباتها وفقااااى لمبااااد  المحاسااابة -ج
 والصناعية 

تعتبر أموال الشركة أموال الدولة الواسة إال ما مصص منها لمنفعاة عاماة بالفعا  أماا بااقي  -د
 معرض تطبيت العقوباة االقتصادية فتعتبر أموال الشركة مو ا موال العامة 

 

 



 إدارة الشركة –الفص  الرابع 

 وجهاز مو العامليو يتولى إدارة الشركة لجنة إدارية ومدير عام  -7مادة 

 تحدد أسس تشكي  اللجنة اإلدارية وامتصاساتها في الناام ا ساسي للشركة  -8مادة 

 يعيو المدير العام ويحدد راتبه وتعويلاته بمرسوم بناءى على اقتراا الوزير   -أ -9مادة 

 يشترط بمو يعيو لوزيفة المدير العام أ  يكو  حائزاى على شهادة جامعية  -ب

 دد امتصاساة المدير العام في الناام ا ساسي للشركة تح -ج

يصدر ك  مو الناام ا ساسي والمالا العددي وناام العامليو في الشاركة بمرساوم  -أ -10مادة 
 بناءى على اقتراا اللجنة االقتصادية

يصاادر الناااام المااالي والمحاساابي للشااركة بقاارار مااو الااوزير باالتفاااق مااع وزياار الماليااة أمااا  -ب
  نامة ا مرى فتصدر بقرار مو الوزير ا

 أحكام عامة وانتقالية –الفص  الوامس 

يلغاااى العمااا  بالحااادود القصاااوى للتعويلااااة المنصاااوص عليهاااا فاااي الماااادة الرابعاااة  -أ -11ماااادة 
وتعديالتاه بالن ابة  1963ل انة  167مو المادة الوام ة ماو المرساوم التشاريعي رقام  -والفقرة أ

  للعامليو في الشركة

ال يجاااااوز أ  يتجااااااوز مجماااااوع ماااااا يتقاضاااااا  أي ماااااو العاااااامليو أي ماااااو العاااااامليو  -ب
المذكوريو في الفقرة أ ال ابقة مو تعويلاة ساعاة أو ا عمال اإلضاافية مبلغاا  مقطوعااى 

/ لياارة سااورية ساانوياى باسااتفناء مااو كلاال ماانهم بهااذ  ا عمااال وفقاااى للمرسااوم 2400قاادر  /
 لعو   حكامه يو 1969ل نة  156التشريعي رقم 

و حكااام  1963ل اانة  167مالفاااى  حكااام المااادة الفانيااة مااو المرسااوم التشااريعي رقاام  -ج
وتعاااديالتهما يولاااع جمياااع العاااامليو فاااي الشاااركة  1961لعاااام  60المرساااوم التشاااريعي رقااام 
  حكام أنامتهم الواسة 



لهاااا ماااو جمياااع تعفاااى الماااواد والتجهيااازاة واآلليااااة التاااي ت اااتوردتا الشاااركة لحاجاااة أعما -د
 الرسوم واللرائب الجمركية أياى كا  نوعها و لك في مرحلة الت سيس فقط 

يجوز للوزير بقرار منه بناءى على اقتراا المدير العام أ  يمن  بصورة مؤقتاة أو دائماة  -أ -12مادة 
مااو  %55الفنياايو فااي الشااركة تعويلاااى شوصااياى باساام تعااوي  امتصاااص وبن اابة حاادتا ا قصااى 

الشاااهري المقطاااوع وياااتم المااان  وفقااااى لفساااس والشاااروط والفلااااة المحاااددة فاااي القاااوانيو الراتاااب 
 وا نامة النافذة في وزارة النفط والكهرباء والفروة المعدنية 

يجوز للوزير بقرار مناه أ  يمان  العاامليو فاي منااطت مشااريعها تعاوي  طبيعاة عما  بن ابة  -ب
حادد أساس وشاروط تاذا المان  ولمنااطت ماو الراتاب وا جار المقطاوع  وت %25إلى  10%

 المشاريع بمرسوم بناءى على موافقة اللجنة االقتصادية 

للشااركة فااي الحاادود التااي يتطلبهااا تحقياات أتاادافها االسااتفادة مااو حقااوق االرتفاااق ولهااا  -13مااادة 
حاات التملااك للنفااع العااام وفاات أحكااام قااوانيو وأنامااة اإلسااتمالا النافااذة ويااتم إعااال  النفااع العااام 

 لالستفادة مو الحقوق المذكورة بمرسوم بناءى على اقتراا الوزير 

يجااوز أ  يناادب إلااى الشااركة أو يوضااع مااارج المااالا لصااالحها أي مااو العااامليو فااي  -14مااادة 
الوزاراة والمؤس اة أو الشركاة ومو أية جهة رسمية كانت ويتم الندب بصك ماو ال الطة التاي 

لاااوزير علاااى أ  تتحمااا  الشاااركة رواتاااب وتعويلااااة تاااؤالء تماااارا حااات التعيااايو بعاااد أماااذ موافقاااة ا
 العامليو 

مو تذا المرسوم التشريعي وإلى أ  تصادر أناماة الشاركة  11مع مراعاة أحكام المادة  -15مادة 
تطباات أنامااة المؤس ااة العامااة لتنفيااذ المشاااريع الصااناعية فااي الشااركة و لااك فااي كاا  مااا اليوااالل 

را الااوزير سااالحياة اللجنااة اإلداريااة المنصااوص عليهااا فااي أحكااام تااذا المرسااوم التشااريعي ويمااا
أنامة المؤس ة المذكورة كما يمارا المدير العام ساالحياة المادير العاام المنصاوص عليهاا أيلااى 

 في أنامة المؤس ة المذكورة وك   لك فيما يوتص بمهام وامتصاساة الشركة .



وزير مهاام وساالحياة المادير العاام ولاه أ  إلى أ  يعيو المدير العاام للشاركة يماارا الا -16مادة 
 يفوض غير  ببع  أو ك  تلك الصالحياة والمهام 

تنق  إلى الشركة مشاريع الفوسفاة والمل  الصوري ومناجمها ومنشآتها وكا  ماا يتباع  -17مادة 
لهااا مااو معااداة وتجهياازاة ويلياااة وغيرتااا   بمااا لهااا ومااا عليهااا مااو حقااوق والتزاماااة ( كمااا تنقاا  

دة االعتماااداة الموصصااة لتلااك المشاااريع إلااى الشااركة بعااد تحدياادتا مااو قباا  وزياار  الماليااة أرساا
 و لك اعتباراى مو تاريخ نفا  تذا المرسوم التشريعي 

يعتباار العاااملو  الااذيو يتقاضااو  رواتاابهم وأجااورتم مااو اعتماااداة المشاااريع المنقولااة إلااى  -ب
تاااريخ نفااا  تااذا المرسااوم التشااريعي وال يشاام  الشااركة منقااوليو حكماااى إلااى الشااركة اعتباااراى مااو 

  لك المندبيو 

يااتم نقاا  وتوزيااع العااامليو والمنشااآة والمعااداة واآللياااة غياار المااذكوريو فااي المااادة  -18مااادة 
ال اابقة فيمااا بايو المؤس ااة العاماة لتنفيااذ المشااريع الصااناعية والشاركة بقاارار اة تصادر عااو الااوزير 

 ك وفقاى لحاجة الشركة والمشاريع المنقولة إليها باالتفاق مع وزير الصناعة و ل

إلاى الشاركة والمناو  عانهم فاي الماادتيو   يحتفظ العااملو  المنقولاو  أو الاذيو ساينقلو  -19مادة 
/ ال ااابقتيو بودماتااه وقاادمهم وأوضاااعهم الوزيفيااة والمزايااا والمنااافع والطبابااة المجانيااة 17-18/

متهم الواسة إلى حيو توفيت أوضاعهم على ناام العاامليو فاي التي كانوا ي تفيدو  منها وفقاى  نا
 الشركة 

إلااى أ  يااتم نقاا  وتوزيااع العااامليو والمنشااآة والمعااداة واآللياااة فيمااا باايو المؤس ااة  -20مااادة 
ال اابقة ي اتمر العااملو  القاائمو  علاى  18العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية والشاركة وفقااى للماادة 

إلااى الشااركة سااواء كااانوا مناادبيو أم معاااريو أم مكلفاايو بالقيااام ب عمااالهم فااي  عملهاام فااي المشاااريع
المشاريع الماذكورة ماع احتفاازهم ب وضااعهم الوزيفياة  التاي كاانوا عليهاا قبا  سادور تاذا المرساوم 

 التشريعي  

 تطبت أحكام قانو  التجارة في ك  ما لم ينص عليه تذا المرسوم التشريعي  21مادة 



 ر الوزير القراراة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام تذا المرسوم التشريعي يصد -22مادة 

 ينشر تذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية  23مادة 

  19/5/1970و  14/3/1390دمشت في   

 رئيس الدولة        

 الدكتور نور الديو ا تاسي       


