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Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title : 
Zeolite investing project 

 : اسم المشروع
 مشروع استثمار الزيوليت

Sector 
Industry 

 القطاع
 صناعة 

Geographical Location : Lands of General 
Establishment of Geology &Mineral Resources 

أراضي المؤسسة العامة  - ريف دمشق: الجغرافي الموقع
 والثروة المعدنيةللجيولوجيا 

Project's objectives, description and outputs 
Usage of Zeolite tuff as a natural fertilizer for soil 

 ومخرجات المشروع أهداف
 استخدام الطف الزيوليتي كسماد طبيعي للتربة

Project importance: 
It is a high priority project 
Big reserve of Zeloite tuff ,170 million tons,146 
million tons of grade B and the remaining of 
grade C1 

  أولوية: المشروع أهمية
 170حوالي  توفر احتياطي كبير من مادة الطف الزيوليتي

والباقي من  Bمليون طن من الدرجة  146مليون طن منها 
 C1الدرجة 

 كعلف ، كسماد ، كمادة للتنظيف استخدام الزيوليت

Project Size: 
It is  big project 
109million USD 

 المشروع حجم
 كبير
 دوالر مليون 109

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, etc….: Can be 

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



provided 
Roads :Available 

 )طرق ( : متوفرة 

Approximate costs: 
Approximate fixed capital: 40 million USD 
Working capital:69 million USD 
Expected total cost: 109million USD 

 التقديرية التكاليف
 دوالر مليون  40: رأس المال الثابت
 دوالر مليون  69: رأس المال العامل

 دوالر مليون 109: 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 (Investment period as per 
contract) 

 : االستثمار نوع
 مشترك )مدة االستثمار حسب العقد.(

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: 
Book of technical conditions 

 :المشروع وثائق
 دفتر الشروط الفنية الخاص

Employment: 
34 job opportunities 

 فرصة عمل 34:  العمالة

 

 


