
 الطبية المعدات صناعة 

 

 الموقع 
 الزيتون،  بأم الصناعية   المدينة  – السويداء

 دونم/  5: /العقار مساحة 

 تفاصيل الفرصة 

 والمشافي  العيادات  لزوم  الطبية واألدوات األجهزة   تصنيع
   مطابقة عالية جودة  ذي  منتج المشروع  وسيقدم  هذا

 :  المستوردة للمنتجات ومنافسة القياسية السورية للمواصفات 
   للضماد،  خاصة أدوات مجموعة رباعي، فحص  جهاز)

 للقابلة،   حقيبة  للصغار، طول مقياس  للكبار، طول مقياس
 الطبي  الفحص  أجل من للركبة مطرقة النظر،  فحص لوحة

 مقياس للسيرنكات،  حافظة والصغار، للكبار  أذن سماعات  وهوائي،  وزئبقي رقمي ضغط  مقياس ،
 سنويا   قطعة/ 170.000: /إنتاجية بطاقة ، (والصغار للكبار وزن 

 مبررات الفرصة

 .المرحلة  هذه   في  األولوية  ذات  المشاريع من •
 .الطبية  واألجهزة   األدوات من  المحلية  والعيادات  المشافي  احتياجات  تلبية •
 .المال  لرأس  سريع  واسترداد مرتفعة  عوائد •
 .للسكان  متوقع نمو •
 .التسويق مراكز من  القرب •
 .متخصصة  وغير  متخصصة  محلية لعمالة عمل فرصة/  28/  توفير •
 من المستوردة  الكمية بلغت  حيث   محليا ، مصنعة بأخرى  المستوردة   المنتجات عن االستعاضة •

 2019 عام  في الخاص للقطاع  بالنسبة الطبية  والمستهلكات والمستلزمات واألدوات  األجهزة 
 . طن / 6130/

الحوافز  

 والتسهيالت 

  تشميله حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم  في عليها المنصوص واإلعفاءات الحوافز  جميع : الحوافز 
 .بأحكامه

 : التسهيالت الخاصة 

 المبدئية  الموافقات  على  حاصل .1
 عقاريةةةةةةةةة رهةةةةةةةةون  دون  فقةةةةةةةةط المنشةةةةةةةةأة  بكفالةةةةةةةة الصةةةةةةةةناعية القةةةةةةةةرو  علةةةةةةةةى الحصةةةةةةةةول إمكانيةةةةةةةة .2

 .الصناعية  المنطقة  ضمن  أخرى 
 .الصناعية  المنطقة  ضمن  للمشروع  التحتية  البنية  توفير .3
( الواحةةةةةةةةةد للمتةةةةةةةةةر س.ل 8960) التكلفةةةةةةةةةة بسةةةةةةةةةعر المعمةةةةةةةةةل إلنشةةةةةةةةةاء الالزمةةةةةةةةةة األر  تةةةةةةةةةوفير .4

 .الصناعية  المنطقة  ضمن
 .الصناعية  المنطقة  ضمن  انقطاع  دون   الكهربائية  الطاقة  تأمين .5



 2الصفحة 

 

 فةةةةةةةةي االسةةةةةةةةتثمار هيئةةةةةةةةة مةةةةةةةةع بالتنسةةةةةةةةيق الصةةةةةةةةناعية المنطقةةةةةةةةة إدارة  مةةةةةةةةن تصةةةةةةةةدر التةةةةةةةةراخيص .6
 .تأخير  دون   الواحدة   النافذة   مبدأ  وفق  السويداء

 .المشروع قيمة من%  50  يعادل  بما العامة  المصارف  قبل من  صناعية قرو   منح .7
 المشةةةةةمولة األنشةةةةةطة مةةةةةن الطبيةةةةةة واألجهةةةةةزة  األدوات صةةةةةناعة منشةةةةة ت وتةةةةةرميم  وتشةةةةةغيل إقامةةةةةة .8

 القرو   فوائد  دعم   برنامج في

 س .ل  مليون  340 الكلفة التقديرية 
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