
 البازلتية  األنابيب  إنتاج مشروع 

 

 الموقع 
 وادي  الحرف، تل:  السويداء محافظة في مواقع  عدة  
 ( شهبا  شرق  جنوب كم 2 بعد  على  يقع)  اللوا 

 ميزات الموقع 

   في  األولية الخام  المواد  من كبيرة  احتياطات توفر
   طن ألف/  564/  البركانية، المواقع  ضمن  المحافظة
   طن  مليون  //2.086 و  ،B الدرجة من حرف  تل في
 . B الدرجة  من اللوا  وادي في

 تفاصيل الفرصة 

   النوعية عالية البازلت  خيوط إلنتاج مصنع إقامة
 البازلتية  الصخور من مختلفة  بأقطار  البازلت  وأنابيب
  من سنويا    طن/ 1.000/و األقطار بمختلف  األنابيب   من سنويا   طولي كم( 150) إنتاجية بطاقة 

 البازلتية   الخيوط

 المادة  استخدامات

   الصرف  كالمياه،  السوائل  لنقل بازلتية  أنابيب صناعة
 أعمال  البازلتية،  السكك  أغراض ، (بلوكات)  الجدران  بناء البازلتي،  الصوف   إنتاج والنفط،  الصحي
 والنحت  الزخرفة

 مبررات الفرصة

 .محلية  اقتصادية  تنمية  تحقيق •
 .المرحلة  هذه  في  أولوية  ذات فرصة •
 .محلية مصنعة  بمنتجات  اإلعمار  إعادة  مرحلة في  المرتفع  المحلي  الطلب  تلبية •
 .المرحلة  هذه  في  أولوية  ذات فرصة •
 .جديدة   تكنولوجيا  نقل في  تسهم  •
 .المال  لرأس  سريع  واسترداد  المشروع من متوقعة مرتفعة  عوائد •
 .األولية  المواد  مصادر من  القرب •
 .التسويق مراكز من  القرب •
 . استثنائية موارد  توفر •

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

 العقييييييد بمييييييدة  المعدنييييييية والثييييييروة  للجيولوجيييييييا العاميييييية المؤسسيييييية ميييييين بمقلييييييع التخصييييييي  .1
 .للتمديد قابلة  المبرم 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل .2
 .اإلجراءات  وتبسيط العامة  الجهات من الالزمة  المشروع إقامة  موافقات  تأمين .3
 خواصييييييييييها، توزعهييييييييييا،) الخييييييييييام  عيييييييييين المتييييييييييوفرة  والمعلومييييييييييات البيانييييييييييات كافيييييييييية تقييييييييييديم  .4

 (.احتياطياتها



 2الصفحة 

 

 والقياسيييييييات الدراسيييييييات بييييييي جراء المعدنيييييييية والثيييييييروة  للجيولوجييييييييا العامييييييية المؤسسييييييية تقيييييييوم  .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  13 الكلفة التقديرية 

  رأس استرداد فترة

 المال 
 سنة 2.1
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