
 الزيوليت خام  استثمار 

 

 الموقع 

   المكحيالت   منطقة -  دمشق  ريف -
   كم/ 170/   بحوالي  دمشق  شرق   جنوب  
  أذن أم  منطقة –  دمشق  ريف -
 كم/ 220/  بحوالي  دمشق  شرق   جنوب 
   السيس  جبل  منطقة –  دمشق  ريف -
 كم/170/   بحوالي  دمشق  شرق   جنوب  

 ميزات الموقع 

   الزيوليت سماكة تتراوح ، 2كم / 3.2/  مساحته سهل
   وتقل   م،/ 160-96/  بين المركزية المنطقة في

   الطف  يتكشف  فيما األطراف، باتجاه السماكة
 . م/ 40-25/  بسماكة بالمركز المحيطة التالل  في السطح  على الزيوليت 
/  261/ المكيحالت، مكمن في طن مليون / 160/ حوالي  الزيوليتي الطف مادة من  االحتياطي يقدر 
 السيس   جبل منطقة في طن  مليون / 224/و  أذن،  أم  منطقة في  طن مليون 

 فرصة تفاصيل ال
 بطاقة  المطحون  الطبيعي الزيوليتي  الطف إنتاج 
 سنويا   طن  ألف/  100/  إنتاجية

 مائية ألومينية  سيليكاتية  فلزات المادة  طبيعة

  استخدامات

 الزيوليت 

  سنوات،  خمس حتى األسمدة  فعالية مدة تزداد الكيماوي  السماد من  قليلة كمية مع الزيوليت بمزج
  إلى يضاف - التربة  رطوبة على يحافظ  - التربة  من العلوية الطبقة  في السماد  مع الزيوليت ويبقى
  يزيد –البيض   نوعية وتحسين إنتاجية  زيادة  في يسهم كما طويلة،  لمدة  عليه للحفاظ  الدواجن   علف
  لتنظيف  -  األمراض   ضد مناعتها من وكذلك  فيها،  الفيتامينات  ونسبة  والفواكه، الخضار  إنتاجية من

  المداجن بفضالت مزجه عند  الفعالية  عالي  كسماد -الماء استخدام   دون   والحظائر المداجن
  للسطح والنعومة الصالبة يعطـــي باإلسمنت مزج وإذا  وزنا   أخف  إنـــه  إذ للرمل  كبديل -والحظائر
 الماء  تحت  للتآكل  مقاوم  وهو المصبوب،

 مبررات الفرصة

 (.للتربة  كسماد  خصوصا  )  المشروع  منتجات على  متوقع مرتفع  محلي  طلب •
 .المرحلة  هذه  في  أولوية  ذات فرصة •
 .استثنائية  موارد  توافر •
 .األولية  المواد  مصادر من  القرب •
 .التسويق مراكز من  القرب •
 لإلدارة عمال/ 10/و مهرة غير/ 4/ و مهرة،  عمال/ 20: /منهم عمل فرصة/ 34/  توفير •



 2الصفحة 

 

الحوافز  

 والتسهيالت 

 .بأحكامه  تشميله حال في االستثمار تشجيع مرسوم  في واإلعفاءات الحوافز  جميع : الحوافز 
 : التسهيالت الخاصة 

ــة مـــــــن بمقلـــــــع التخصـــــــي  .1 ــد بمـــــــدة  المعدنيـــــــة والثـــــــروة  للجيولوجيـــــــا العامـــــــة المؤسســـــ  العقـــــ
 .للتمديد قابلة  المبرم 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل .2
 .اإلجراءات  وتبسيط العامة  الجهات من الالزمة  المشروع إقامة  موافقات  تأمين .3
 خواصـــــــــــها، توزعهـــــــــــا،) الخـــــــــــام  عـــــــــــن المتـــــــــــوفرة  والمعلومـــــــــــات البيانـــــــــــات كافـــــــــــة تقـــــــــــديم  .4

 (.احتياطياتها
 والقياســــــــات الدراســــــــات بــــــــ جراء المعدنيــــــــة والثــــــــروة  للجيولوجيــــــــا العامــــــــة المؤسســــــــة تقــــــــوم  .5

 .المستثمر  رغبة حال في  للموقع  التفصيلية
 .المعدنية  الثروة  قطاع  يخ  بما  الالزمة  التراخي   تقديم  .6
 .التحتية  البنية من  يلزم  ما  لتأمين العامة  الجهات مخاطبة .7
 .النافذة  األنظمة مع  يتوافق بما  للطاقة  مخفضة  أسعار .8

 دوالر   مليون  7.7 الكلفة التقديرية 

مدة تأسيس  

 المشروع 
 سنتان  
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 سنة 5.4

 الجهة المسؤولة  
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