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Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title : 
Basalt melting to produce basalt threads, bars 
and pipes. 
 

 : اسم المشروع
 صهر البازلت إلنتاج خيوط وقضبان وأنابيب البازلت

Sector 
Industry 

 القطاع
 صناعة 

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

أراضي المؤسسة العامة  - السويداء: الجغرافي الموقع
 والثروة المعدنيةللجيولوجيا 

Project's objectives, description and outputs 
To fulfill demand of local market of pipes used in 
irrigation and transport of gas and oil. 

 مخرجات المشروع و أهداف
في الري  المستخدمةنابيب األتلبية حاجة السوق المحلية من 

 ونقل الغاز والنفط

Project importance: 
It is a reconstruction project. 
A big reserve of basalt rocks is available. 
To fulfill demand of local market of pipes used 
in irrigation and transport of gas and oil .And 
to use basalt bars as an alternative to 
imported fortification iron. 

 إعادة إعمار: المشروع أهمية
 الصخور البازلتيةتوفر احتياطي كبير من 

في الري تلبية حاجة السوق المحلية من األنابيب المستخدمة 
ونقل الغاز والنفطو استخدام قضبان البازلت كبديل عن 

 حديد التسليح المستورد

Project Size: 
Big  
151 Million USD 

 المشروع حجم
 كبير

 مليون دوالر 151

Information about other implemented 
similar projects 
No similar projects 

 :مشابهة منفذة أخرى  مشاريع عن معلومات
 يوجد ال



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, sewage, can be 
provided. 
Roads :Available 

 : للمشروع المطلوبة الخدمات
 متوفرة صرف صحي( :طرق , مياه , اتصاالت , طاقة ,) 
 

Approximate costs: 
Fixed capital: 86 Million USD 
Working capital:65 Million USD 
Expected total cost:151 Million USD 

 التقديرية التكاليف
 دوالر مليون  86: رأس المال الثابت

 دوالر مليون  65: العاملرأس المال 
 دوالر مليون 151: التكاليف اإلجمالية المقدرة

Responsible Authority 
Authority: Syrian Investment Agency 
Concerned person: Syrian Investment Agency 
Tel:  00963114473012  
E-mail: syinvest@mail.com 
Fax:  00963114428124  

 الجهةالمسؤولة
 هيئة االستثمار السوريةالجهة :اسم 

 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

 

 


