
 

   

  
 

  

  

 

 مشروع اقامة مصنع متكامل لصناعة البلوك الطفي البركاني
، كبتتم ل عتتح الحصتتوكاس الكل تت ةللحتترا ط زل كامتتل اصتتم ل للبة تتة عتتومصتتر  البلتتوك الرفتتر  نتتتا  إلستتتامام متتالط الطتتك البركتتاني ا       

طتح ستنوكًا متح  15000سنوكًا مح األلواح الر بقة الصتنع،  2م 1200000مح البلوك الطفي،  نتا إقطعة لاطي  32000 إنتاج ة:بطاقة 
 الصوف الطفي.

  مل أب ض –اسرن  أسول  –طك بركاني  طب عة الرالط:
إنشتا  البن تة التحت تة اتي الرتمو الصتنار ة ن ترًا  -بنتا  الدتم او والحتوا   -للحترا ط إنتا  بلوك صم ل للبة تة، عتازل كامتل استاماماس الرالط:

 عرل اس البنا  الراتلفة –لصالبته وتحرله للحرا ط 
 سنواس 5 :اترط استرلال  أس الرال - ملةوو ل.س 630لكلفة التقم ركة:ا

 كم  20تل لكوط شرقي حراو العوامةم بتتت  – كف لمشل عمط مواقع: : الروقع
  تل ش حاو -منطقة شهبا -ال وكما                     

 
  خاصة لررحلة اعالط االعرا مح الرشا كع الهامة 
  الرالضاامة وا لاته ق اسًا بصغر حدم  أس. 
 و اي القطر اإلقبال الشم م على هذا النوع مح البلوك وعمم وجول مشروع مراثل حتى اآل 
  منتداته و خص ثرنهاسهولة استامام. 
  أطولالتطو  ال ركع للرشروع على عكس غةره مح الرشا كع التي تحتا  إلى ممط إمكان ة. 
   ملةتتتتتوو طتتتتتح اتتتتتي  كتتتتتف لمشتتتتتل   87.76تتتتتتوار متتتتتوا ل استتتتتتغنا  ة، حةتتتتتل  بلتتتتتي االحت تتتتتاطي متتتتتح الرتتتتتالط حتتتتتوالي

 ملةوو طح اي محاا ة ال وكما .  32و  
 مصال  الروال األول ة. القرب مح 
 .القرب مح مراكز الت وكل 
   ارصة عرل على و ل تةح.  22تواةر 

ة:مبر اس الفرص  



 الحوااز: جر ع الحوااز واإلعفا اس اي مرسوم تشد ع االستغرا  اي حال تشرةله بأحكامه.
 الت هةالس الااصة:

 موااقاس إقامة الرشروع. -1
 الرتوارط عح الاام.تقميم كااة الب اناس والرعلوماس  -2
 مااطبة الدهاس الرعن ة للحصول على الروااقاس الرطلوبة وت هةل اإلجرا اس. -3
التاصتتتتتتت ص برقلتتتتتتتع متتتتتتتح الراس تتتتتتتة العامتتتتتتتة للدةولوج تتتتتتتا والغتتتتتتتروط الرعمن تتتتتتتة برتتتتتتتمط العقتتتتتتتم الربتتتتتتترم قابلتتتتتتتة  -4

 للترم م.
 تقميم التراخ ص الالزمة برا ياص قطاع الغروط الرعمن ة. -5
 مح البن ة التحت ة. ملتأمةح ما  لز مااطبة الدهاس العامة  -6
 أسعا  مافضة للطاقة برا  تواال مع األن رة النااذط. -7
 حاصل على الروااقاس الربم  ة. -8
 تواار الروال األول ة. -9

 

 :الحوااز والت هةالس

 هة ة االستغرا  ال و كة
00963 11 1268444          00963 11 4412684           syinvest@mail.com 

www.sia.gov.sy 
:الدهة الر اولة  

 


