
 الطاقة على للحصول  الزيتي  السجيل  صخور  استثمار مشروع 

 

 الموقع 

 حلب –  خناصر –  جنوب شرق حلب ب/100/كم
 التوسع  إمكانية  مع 2كم / 8/ البلوك  مساحة

 ميزات الموقع 

   للكهرباء  ماسة الحاجة حيث  سورية شمال في وقوعه -
   واإلسمنت 

   السجيل من كبيرة سماكات ووجود  الموقع  اتساع –
   فيه الزيتي 
   مستقبلية مقالع لفتح مناسب  موقع –
   الغطاء سماكة حيث   مقلعيا   الخام   استثمار يمكن -

  والهيدروجيولوجية الجيوتكتيكية الشروط توافر  -  م /  250/ الخام وسماكة م /  63-25/ عن  التزيد
 للتعدين  المناسبة

 تفاصيل الفرصة 
  على  للحصول  المباشر  الحرق  أو الصخري   بالزيت المشربة الصخور  من البيتومين  استخالص
 الطاقة

 المادة  طبيعة
 وحيوانية تسمى الكيروجين تتحول بالتسخين   مادة صلبة رسوبية تحتوي على مواد عضوية نباتية

 إلى نفط غير تقليدي 

  السجيل استخدامات

   الزيتي

 ( النفطية الصخور)

 المباشر  الحرق  بواسطة  الكهربائية  الطاقة  توليد
   - الطرقات لتعبيد   االسفلت إنتاج -  التقطير بعمليات  والغار الزيت استخراج   - الزيتي  للصخر
 استغالل  - والبقايا الرماد باستخدام  التربة تخصيب    -  المحترق  الرماد بواسطة اإلسمنت  صناعة
 والكيماويات  الحشرات  ومبيدات البالستيك   صناعة في يستغل بتروكيماوي  كناتج  الزيت 

 مبررات الفرصة

 .ميغاواط (300×    2) بطاقة  خناصر -في الكهرباء  لتوليد  بخارية محطة إقامة يمكن •
 بشررررركل واضرررررحة ونتائجهرررررا اقتصرررررادية عمليرررررة الكهربائيرررررة الطاقرررررة إلنتررررراج الزيتررررري السرررررجيل حررررررق  •

 .واسع
 .حاليا    المطلوبة  الكميات  وتوفر  المنطقة حاجة  عن  تزيد  أن يمكن  الكهربائية  الطاقة •
 إضررررافية لكميررررات تحترررراج وال مغلقررررة مائيررررة برررردارة  تعمررررل السررررجيل مررررن الكهربرررراء توليررررد محطررررات •

 .الماء من
 .طن مليار  واحد  حوالي  المادة  من  كبير  احتياطي  توفر •
 .مرتفع وعالمي  محلي  طلب •
 .للسكان  متوقع نمو •
 .المال  لرأس  سريع  واسترداد  للمشروع متوقعة مرتفعة  عوائد •
 .األولية  المواد  مصادر من  القرب •
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 .التسويق مراكز من  القرب •
 . مكملة مشاريع وجود •

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

 العقرررررررد بمررررررردة  المعدنيرررررررة والثرررررررروة  للجيولوجيرررررررا العامرررررررة المؤسسرررررررة مرررررررن بمقلرررررررع التخصررررررري  .1
 .للتمديد قابلة  المبرم 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل .2
 .اإلجراءات  وتبسيط العامة  الجهات من الالزمة  المشروع إقامة  موافقات  تأمين .3
 خواصرررررررررررها  توزعهرررررررررررا ) الخرررررررررررام  عرررررررررررن المتررررررررررروفرة  والمعلومرررررررررررات البيانرررررررررررات كافرررررررررررة تقرررررررررررديم  .4

 (.احتياطياتها
 والقياسررررررررات الدراسررررررررات برررررررر جراء المعدنيررررررررة والثررررررررروة  للجيولوجيررررررررا العامررررررررة المؤسسررررررررة تقرررررررروم  .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  800 الكلفة التقديرية 

  رأس استرداد فترة

 المال 
 سنة  8

 الجهة المسؤولة  

 هيئة االستثمار السورية 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  


