
 الكلسي السيليسي البلوك صناعة في الكلسية والصخور  الكوارتزية الرمال استثمار مشروع 

 

 الموقع 

 :  الكوارتزية   الرمال 
 المنقورة وادي  - الجنوبية التدمرية  السلسلة:  حماه 

 : الكلسية الصخور
 والشمالية  والوسطى الجنوبية المنطقة 

 ميزات الموقع 

   بحوالي الكلسية  الصخور  من  االحتياطي يقدر 
   الكوارتزية الرمال من واالحتياطي ،3م   مليار/ 12/
   طن،  مليون / 155/  بـ  يقدر(  القريتين )  حمص في
 طن  مليون / 9/  بـ يقدر  القلمون  منطقة وفي

 تفاصيل الفرصة 

  الرملي اآلجر  إلنتاج  والثاني الحي،  الكلس إلنتاج  األول  بقسمين،  السيليسي  اآلجر إلنتاج مشروع
   للتقلبات  والمقاومة والرطوبة للحرارة  والعازل والجمالي الناعم  السطح مثل: متعددة  فنية بمزايا الكلسي 
  3م   ألف/   20/  ةـــــــــــــــــــــــــإنتاجي  بطاقة العادي  اإلسمنتي البلوك   تحمل تفوق  التي   التحمل  وقوة   الجوية،
 الحي الكلس  من سنويا    طن ألف/   60  / و الرملي،   اآلجر  بلوك سنويا  

 السيليكا من عالية نسبة على تحوي  نقية بيضاء  رملية صخور طبيعة المادة 

  الرمال استخدامات

 الكوارتزية 

  ومواد  والسيراميك والبورسالن االسمنت  صناعة  - المائي والزجاج الزجاج صناعة  - السكب  صناعة
 البناء

  استخدامات

 الكلسية  الصخور

  الملونة، المعادن  تعدين الكالسيوم،  كلور  الصوديوم، كربونات  الكالسيوم،   كربيد) الكيماوية  الصناعات
  مواد ) البناء أعمال –(  الورق   والسيراميك، والبورسالن  الزجاج الدباغة،  والدهانات،  المعاجين السكر،
 ( الكلسي  الرملي  البلوك البورتالندي،  االسمنت   الحي،  الكلس البناء، أحجار   البناء،

 مبررات الفرصة

 والرطوبـــــــــة للحــــــــرارة  البلـــــــــوك عازليــــــــة بســــــــبب للتدفئـــــــــة وخاصــــــــة الطاقـــــــــة اســــــــت الك تخفــــــــي  •
 .الجوية  والتقلبات

ــناعة بســــــاطة • ــدم  الصــــ ــارات إلــــــى الحاجــــــة وعــــ ــة م ــــ ــة فنيــــ ــ يل ا يمكــــــن بحيــــــ  عاليــــ  بأيــــــدي تشــــ
 .محليا   عاملة

 .مصادرها من  والقرب  السنين،  لعشرات  تكفي  كبيرة   بكميات  األولية  الخام   المواد  توفر •
ــوفير • ــات مختلــــــف مــــــن عمــــــل فرصــــــة 130 تــــ  قســــــمي علــــــى الموزعــــــة والم ــــــارات االختصاصــــ

 .اإلنتاج
 .االعمار  إعادة  لمرحلة  خاصة  األولوية  وذات ال امة  المشاريع من •
 .التسويق مراكز من  القرب •
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 .جديدة   تكنولوجيا  نقل في  تس م  •
 .المال  لرأس  سريع  واسترداد  المشروع من متوقعة مرتفعة  عوائد •
 استثنائية موارد  توفر •

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

ــة مــــــن بمقلــــــع التخصــــــيص .1 ــة المؤسســــ ــا العامــــ ــة والثــــــروة  للجيولوجيــــ ــدة  المعدنيــــ ــد بمــــ  العقــــ
 .للتمديد قابلة  المبرم 

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

 (.احتياطيات ا
ــة تقـــــــوم  .5 ــا العامـــــــة المؤسســـــ  والقياســـــــات الدراســـــــات بـــــــ جراء المعدنيـــــــة والثـــــــروة  للجيولوجيـــــ

 .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

 دوالر   مليون  1.7 الكلفة التقديرية 

مدة تأسيس  

 المشروع 
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 المال 
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