
 البركاني   الطفي البلوك  لصناعة متكامل مصنع  إقامة مشروع 

 

 الموقع 
 كم 20 بـــ العواميد  حران   شرقي  دكوة   تل –  دمشق ريف

 ميزات الموقع 
   طن مليون / 87.76/ حوالي المادة من احتياطي  وجود
   دمشق ريف في

 الفرصة  تفاصيل

   المفرغ  البلوك  إلنتاج  البركاني الطف  مادة استخدام
   عن كبديل  للحرارة  كامل  عازل للبيئة صديق  ومصمت
   قطعة/ 32.000:/إنتاجية بطاقة الكلسية،   الحصويات
 2م /  1.200.000/ الطفي، البلوك من إنتاج  لخطي
 الطفي  الصوف  من سنويا    طن/ 15.000/  الصنع،  المسبقة  األلواح من سنويا  

 أبيض  رمل –  أسود  اسمنت –  بركاني طف طبيعة المادة 

 المادة  استخدامات

  الصوف صناعة الوزن،   خفيفة  الصنع  المسبقة والجدران  البركاني البلوك صناعة: البركاني الطف -
 . األبنية  في عازلة مواد البوزالني،  االسمنت صناعة  البازلتي،
  المستودعات،   الصهاريج،  الحديدية، السكك هياكل  المسلحة، الخرسانة  هياكل: األسود االسمنت -

 . البناء وحدات  األرصفة، األنابيب،  المياه،   مجرورات

 مبررات الفرصة

 .االعمار  إعادة  لمرحلة خاصة األولوية  وذات الهامة  المشاريع من •
 . المال  رأس حجم  بصغر قياسا   وارداته ضخامة •
 . القطر  في اآلن  حتى مماثل  مشروع وجود  وعدم  البلوك من  النوع  هذا  على الشديد  اإلقبال •
 . أطول  مدة إلى  تحتاج   التي المشاريع من غيره عكس على للمشروع السريع التطور إمكانية •
 . للبيئة صديقة  منتجات توفير •
 .األولية المواد  مصادر من القرب  •
 . التسويق  مراكز من القرب  •
 . ورديتين   على عمل فرصة/ 22/  توفير •
 . جديدة تكنولوجيا نقل في تسهم •
 . المال  لرأس  سريع واسترداد  المشروع من متوقعة مرتفعة عوائد  •
 . استثنائية موارد  توفر •



 2الصفحة 

 

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

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

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل .2
 .اإلجراءات  وتبسيط العامة  الجهات من الالزمة  المشروع إقامة  موافقات  تأمين .3
 (.احتياطياتها  خواصها،  توزعها،)  الخام  عن  المتوفرة   والمعلومات  البيانات كافة  تقديم  .4
ــوم  .5 ــة تقـــ ــة المؤسســـ ــا العامـــ ــروة  للجيولوجيـــ ــة والثـــ ــ جراء المعدنيـــ ــات بـــ ــات الدراســـ ــيلية والقياســـ  التفصـــ

 .المستثمر  رغبة حال في  للموقع
 .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  1.180 التقديرية الكلفة  

  رأس استرداد فترة

 المال 
 سنوات  5

 الجهة المسؤولة  

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

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


