
 السيليكا  إنتاج  

 

 قع المو
 إمكانية  مع دونم / 20/   مساحة - القريتين – حمص
 للتوسع 

 ميزات الموقع 

 حيث  النقية،  الخام  المادة  من كبيرة كميات وجود
 مليون / 172/ حوالي  المادة   من االحتياطي  يبلغ
 طن

 تفاصيل الفرصة 
   الكوارتزية الرمال من السيليكا مادة  إلنتاج مشروع
 سنويا    طن  ألف/ 45/  إنتاجية بطاقة

 المادة  استخدامات

 صناعة :  مساعدة  أو  رئيسية أولية  كمادة  تستخدم 
 ( والفوالذ نزوالبرو  والنحاس األلمنيوم صب)  السكب 

  الصناعي الزجاج  واألوعيةـ األلواح  الزجاجي،  الصوف جية، االزج الخيوط)  الزجاج صناعة  ،
   تدخل  التي الصوديوم  سيليكات إنتاج  ،( والضوئي

  هياكل)  حديثة صناعات ، (الالصقة  المواد  السيليسي،  الجيالتين النسيج، الصابون،)   صناعة في
  متعددة صناعات  ،(االلكترونية  الصناعات  في  النواقل أنصاف   الضوئية،  الخاليا  الفضائية، ب المراك

  واألنابيب  البناء  مواد صناعة  التعدين، صناعات   الحرارية،  التنبطين أحجار  السيراميك،  البورسالن، )
 لألحماض المقاومة

 مبررات الفرصة

 .السيليكا  على  المرتفع  العالمي  الطلب •
 .األجنبي  القطع  توفير في  تسهم   التي الهامة  التصديرية  المشاريع من •
 .جديدة   تكنولوجيا  نقل في  تسهم  •
 .المال  لرأس  سريع  واسترداد  المشروع من متوقعة مرتفعة  عوائد •
 .األولية  المواد  مصادر من  القرب •
 .التسويق مراكز من  القرب •
 .مكملة مشاريع  وجود •
 استثنائية  موارد  توفر •
 عمال/ 6/و  مهرة  غير عمال/ 10/و المهرة العمال  من/ 30: /منهم عمل فرصة 46 توفير •

 لإلدارة



 2الصفحة 

 

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

التخصييييييلع من ايييييي  لييييييل النوجييييييير الالليييييير لا الللدلييييييل  ال يييييي    النا  ليييييير منيييييي   الا يييييي   .1
 النب م قلبار لاتن ي .

 حلصل عاى النلاف لت النب ئلر. .2
 تألال للاف لت إقللر النش  ع الالزلر لل ال هلت الاللر  تبيلط اإلد اءات. .3
كلفيييييييييير البلل ييييييييييلت  النااللييييييييييلت النتييييييييييلف   عييييييييييل الخييييييييييلم  تلزعهييييييييييل   لاصييييييييييهل  ت ييييييييي     .4

 احتللطللتهل(.
ت يييييييلم النوجيييييييير الاللييييييير لا الللدليييييييل  ال ييييييي    النا  لييييييير مييييييي د اء ال  اجيييييييلت  ال للجيييييييلت  .5

 التفصاالر لانلق  في حلل  غبر النيت ن .
 ت     الت ا لع الالزلر منل  خع قطلع ال     النا  لر. .6
 اللر لتألال لل يازم لل البنلر التحتلر.لخلطبر ال هلت ال .7
 أجال  لخفضر لاطلقر منل يتلافق ل  األ ظنر النلفذ   .8

 د ال  لاالن   3.5 الكلفة التقديرية 

مدة تأسيس  

 المشروع 
 جنتلن  

  رأس استرداد فترة

 المال 
 سنة 2.5

 الجهة المسؤولة  

 هائر االجت نل  اليل ير 
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