
 ( الصوديوم كلوريد) الطبي  الملح  إنتاج  

 

 منجم التبني  – دير الزور    الموقع 

 ميزات الموقع 

   مساحات  وعلى  كبيرة   بكميات  الخام   المادة   توافر  -
   تقدر  جيدة، وكيميائية فيزيائية وبخصائص مكشوفة
 الموح   مالحة في أدنى  كحد طن ألف/  90/ بحوالي
 . التبني منجم في طن مليون / 19/ و
   الظروف: الموقع في النجاح عوامل كافة توافر  -

  دنــــــــــــــــــالم من الموقع   قرب المناسبة، المناخية
 . عدرا حسياء،: الصناعية

 %. 99 الموقع  في النقي  الصوديوم   كلور نسبة تبلغ -

 تفاصيل الفرصة 
   طن آالف / 10/  إنتاجية بطاقة( النقي  الصوديوم  كلور ) الطبي الملح مادة  لتصنيع معمل إقامة
 سنويا  

 ...(  العين،  قطرات  التعقيم،  الوريدي، الحقن)  الطبية المجاالت  في المادة  استخدامات

 مبررات الفرصة

 المنشـــــــ ت لصـــــــالح المســـــــتوردة  الكميـــــــات عــــــن لالستعاضـــــــة الماســـــــة والحاجـــــــة الطلـــــــ  ازديــــــاد •
 األدويــــــــة وبعـــــــ  الوريــــــــدي الحقـــــــن ومحاليـــــــل الكلــــــــى غســـــــيل محاليـــــــل بإنتــــــــا  تعمـــــــل التـــــــي

 بمنتجــــــات وتشــــــغيل ا الصــــــوديوم  بيكربونــــــات مســــــحو   خــــــراطي  وتعبئــــــة الغذائيــــــة والمكمــــــالت
 .محليا    مصنعة

ــة بلغــــ  • ــتوردات كميــ ــة المســ ــا الفعليــ ــتوردة  من ــ ــن والمســ ــل مــ ــركات قبــ ــناعة شــ ــة الصــ ــام  الدوائيــ  عــ
/ 8000/ بقيمـــــــة طـــــــن 31: 2019 عـــــــام  وفـــــــي يـــــــورو،/ 26000/ بقيمـــــــة طـــــــن 68: 2018
 .يورو/  18000/  بقيمة طن  69  أيلول  ش ر ن اية  ولغاية 2020  عام  وفي  يورو،

 .المرحلة  هذه  في  أولوية  ذات فرصة •
 .األجنبي  القطع  توفير •
 .جديدة   تكنولوجيا  نقل في  تس م  •
 .الجديدة  عمل فرص من  العديد  توفير •
 .مماثلة مشاريع  وجود  عدم  •
 .التسويق  ومراكز  األولية  المواد  مصادر من  القرب •
 استثنائية  موارد  توافر •



 2الصفحة 

 

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

ــات التخصـــــــيص .1 ــة مـــــــن بمالحـــــ ــا العامـــــــة المؤسســـــ ــة والثـــــــروة  للجيولوجيـــــ  بمـــــــدة  المعدنيـــــ
 .للتمديد قابلة  المبرم   العقد

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل .2
 .اإلجراءات  وتبسيط العامة  الج ات من الالزمة  المشروع إقامة  موافقات  تأمين .3
 خواصــــــــــ ا، توزع ــــــــــا،) الخــــــــــام  عــــــــــن المتــــــــــوفرة  والمعلومــــــــــات البيانــــــــــات كافــــــــــة تقـــــــــديم  .4

 (.احتياطيات ا
 والقياســـــــات الدراســـــــات بـــــــإجراء المعدنيـــــــة والثـــــــروة  للجيولوجيـــــــا العامـــــــة المؤسســـــــة تقـــــــوم  .5

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

 مليون دوالر  1.280 الكلفة التقديرية 

  رأس استرداد فترة

 المال 
 سنوات  3
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