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Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title : 
A project to invest and develop asphalt 
usages to produce asphalt floorings and rolls 
 

 : اسم المشروع
إلنتاج البالط  وتطوير استخدامات االسفلتمشروع استثمار 

 االسفلتي واللفائف االسفلتية

Sector 
Industry 

 القطاع
 صناعة 

Geographical Location : 
Lands of the General Establishment of Geology 
and Mineral Resources-Lattakia 

أراضي المؤسسة العامة  - الالذقية: الجغرافي الموقع
 والثروة المعدنيةللجيولوجيا 

Project's objectives, description and outputs 
Producing new kinds of floorings (Normal and 
colored ) which is used in public squares. 

 ومخرجات المشروع أهداف
البالط )عادي وملون( المستخدم في  إنتاج أنواع جديدة من

 الساحات العامة

Project importance: 
It is a reconstruction project. 
A big reserve of asphalt is available of about 
17 million tons ,is available and it contains 
12% of Bitumen .  

 إعادة إعمار: المشروع أهمية
مليون طن  17توفر احتياطي كبير من االسفلت يصل إلى 

 .من البيتومين %12يحتوي نسبة 

Project Size:It is a big project 
360 Million USD 
 

 المشروع حجم
 كبير
 مليون دوالر 360

Information about other implemented 
similar projects 
No similar projects 

 :مشابهة منفذة أخرى  مشاريع عن معلومات
 ال يوجد

Expected Schedule time: 
Expected date of starting execution :Not 
specified 

 : للمشروع المتوقع الزمني الجدول
 غير محدد: التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ

 



 

Services required for project: 
Water, communication, power, and 
sewage,can be provided 
Roads :Available 

 : للمشروع المطلوبة الخدمات
 يمكن تقديمها صرف صحي( :مياه , اتصاالت , طاقة , ) 

 )طرق ( : متوفرة 

Approximate costs: 
Fixed capital :360 Million USD 
Working capital: 180 Million USD  
Total approximate cost :180 Million USD  

 التقديرية التكاليف
 دوالر مليون  360: رأس المال الثابت
 دوالر مليون  180: رأس المال العامل

 دوالر مليون 180: التكاليف اإلجمالية المقدرة
Responsible Authority 
Authority: Syrian Investment Agency 
Concerned person: Syrian Investment Agency 
Tel:  00963114473012  
E-mail: syinvest@mail.com 
Fax:  00963114428124  

 المسؤولة الجهة
 هيئة االستثمار السوريةاسم الجهة :

 00963114473012الهاتف:
 syinvest@mail.comااليميل :
 00963114428124الفاكس :

Legal form of the project: 
Limited Liability Company 

 : للمشروع القانوني الشكل
 شركة محدودة المسؤولية

Investment Mode :joint  االستثمار نوع : 
 مشترك 

Advantages-Guarantees –Exemptions and 
Dispute settlement:According to the legislation 
to which the project is subject 

 : النزاعات وحل واإلعفاءات الضمانات
 حسب التشريع الذي يخضع له المشروع

Project Documentations: 
Its book of technical conditions 

 :المشروع وثائق
 دفتر الشروط الفنية الخاص

 

 


