
 البازلت   ونشر  قطع مشروع 

 

 الموقع 
 بعد   على يقع)  اللوا  وادي -  الحرف تل -السويداء 
 ( شهبا  شرق   جنوب  كم  2 

 ميزات الموقع 

   البازلتية للصبات   الواسع  االنتشار -
   فيزيائية بخصائص  كبيرة  احتياطيات توافر  -

   تل مقلع في االحتياطي بلغ حيث   جيدة،  وكيميائية
   مقلع  وفي B الدرجة  من طن ألف /  564/ الحرف 
 . B الدرجة من طن مليون / 2.086/  اللوا  وادي

 تفاصيل الفرصة 

 بطاقة  البازلت ونشر لقطع إنتاجية وحدة  إنشاء
 3م /   20000/   إلى  زيادته ويمكن أولى  كمرحلة سنويا    3م /   10000/   والنشر القطع  لخط إنتاجية

 سنويا   

 سورية من واسعة مساحات تغطي بركانية  صخور المادة طبيعة 

 المادة  استخدامات
 الزخرفة وأعمال الزينة أحجار   إنتاج –  الحاملة والجدران البناء أحجار إنتاج   -  الطرقات  رصف
 ( بلوكات)  الجدران بناء  -البازلتية  السكك أغراض  في - األطاريف إنتاج  –  والنحت

 مبررات الفرصة

 نظتتتتترا   االقتصتتتتتادية الناحيتتتتتة متتتتتن األنستتتتت  هتتتتتو األستتتتت ل الربتتتتتاعي بازلتتتتتت أو النيتتتتتوجيني البازلتتتتتت •
 .القطر من  واسعة مناطق في  الكبيرة   واحتياطاته  لصباته  الواسع  لالنتشار

 المنتجتتتتتات هتتتتت    متتتتتن كبيتتتتترة  كميتتتتتات إلتتتتتى للحاجتتتتتة نظتتتتترا   المرحلتتتتتة هتتتتت    فتتتتتي أولويتتتتتة ذات فرصتتتتتة •
 .اإلعمار  إعادة  مرحلة في

 .األولية  المواد  مصادر من  القرب •
 .استثنائية  موارد  توافر •
 .التسويق مراكز من  القرب •
 المعمل في عامل/ 26/و المقلع في عامل/ 34/ عمل،  فرصة 60 توفير •

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

 العقتتتتتتد بمتتتتتتدة  المعدنيتتتتتتة والثتتتتتتروة  للجيولوجيتتتتتتا العامتتتتتتة المؤسستتتتتتة متتتتتتن بمقلتتتتتتع التخصتتتتتتيص .1
 .للتمديد قابلة  المبرم 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل .2
 .اإلجراءات  وتبسيط العامة  الجهات من الالزمة  المشروع إقامة  موافقات  تأمين .3



 2الصفحة 

 

 خواصتتتتتتتتتتها، توزعهتتتتتتتتتتا،) الختتتتتتتتتتام  عتتتتتتتتتتن المتتتتتتتتتتتوفرة  والمعلومتتتتتتتتتتات البيانتتتتتتتتتتات كافتتتتتتتتتتة تقتتتتتتتتتديم  .4
 (.احتياطياتها

 والقياستتتتتتتات الدراستتتتتتتات بتتتتتتت جراء المعدنيتتتتتتتة والثتتتتتتتروة  للجيولوجيتتتتتتتا العامتتتتتتتة المؤسستتتتتتتة تقتتتتتتتوم  .5
 .المستثمر  رغبة حال في  للموقع  الت صيلية

 .المعدنية  الثروة  قطاع  يخص بما  الالزمة  التراخيص  تقديم  .6
 .التحتية  البنية من  يلزم  ما  لتأمين العامة  الجهات مخاطبة .7
 الناف ة  األنظمة مع  يتوافق بما  للطاقة  مخ ضة  أسعار .8

 دوالر   مليون  4 الكلفة التقديرية 

مدة تأسيس  

 المشروع 
 شهر 12

  رأس استرداد فترة

 المال 
 سنة 2.8

 الجهة المسؤولة  

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

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


