
 اإلطارات لصناعة العامة الشركة  وتطوير تأهيل إعادة 

 

 الموقع 
 كم عن مدينة  4تبعد   -طريق السلمية –حماه   

 حماه قريبة من المنطقة الصناعية 

 تفاصيل الفرصة 

   لصناعة العامة الشركة وتطوير تأهيل إعادة
   ومتطورة   حديثة  تكنولوجيا باستقدام اإلطارات 

   مع بالتعاون  متنوعة بقياسات  إطارات  إلنتاج
   واإلنتاج التطوير في يساهم استراتيجي  شريك

   تجاري   اسم  على الحصول   مع البيع وعملية
   .محددة مشاركة صيغ  وفق طيبة سمعة ذو

 التطوير   وحجم   المقدم  العرض حسب  الطاقة اإلنتاجية : 

 

 ميزات الموقع 

  ،2م/ 583000/ إلى   تصل األراضي من واسعة  مساحات العامة الشركة تمتلك  •
  والمستودعات اإلنتاج  صاالت  منها الصناعية  واإلنشاءات المباني فيها توجد

 . جيدة  بحالة وهي  مربع متر ألف/  94/ إجمالية بمساحة اإلدارية  والمباني
 ( الشركة في  ارتوازية  آبار 3 العاصي، نهر  مضخة)  المياه مصادر توفر •
  66/6 محولتين مع ف. ك  66 توتر خطين  في الكهربائية  الطاقة مصادر توفر •

  6/0.4 توتر محولة/ 16/ أمبير،  ميغافولت  12.5 منهما كل استطاعة ف،.ك
 . أمبير   فولت ميغا/  1/ منها كل استطاعة  ف.ك

  معالجة الضخ،  محطة  الضواغط، الفيول،   مستودعات)  مثل  الطاقة محطات  توفر •
 التأهيل  إعادة  بعد  استثمارها يمكن جميعها..(  الساخنة،  المياه   محطة المياه،

 مبررات الفرصة

 . اقتصادي احتياج تأمين •
  الكمية بلغت   حيث محليًا، مصنعة بمنتجات المستوردة   المنتجات عن االستعاضة •

 . طن/ 23066/ 2019 عام  في الخاص للقطاع  بالنسبة  اإلطارات من  المستوردة 
 . جديدة تكنولوجيا نقل في تسهم •
 . للسكان متوقع ونمو مرتفع،  وعالمي محلي طلب •
 . المال  لرأس سريع  واسترداد  المشروع من مرتفعة عوائد تحقيق •
 متخصصة  لعمالة محلية  عمل فرصة 80 حوالي  توفير •



 2الصفحة 

 

 الحوافز والتسهيالت 

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

 .للمستثمر  المتوفرة   اإلنشاءات  وتقديم   محددة   لمدة   العقار  حجز .1
 .للمشروع الالزمة  الموافقات  تقديم  .2
 .وماهرة  مهنية عمالة  تأمين .3
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توفير .4
 .استثماري  قرض  تقديم   إمكانية .5
 . المستوردات   إحالل برنامج في المدعومة  األنشطة من .6

 دوالر   مليون  200 الكلفة التقديرية 

 أشهر  6 المشروع   تأسيس فترة

 الجهة المسؤولة  

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

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


