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( FDI&محمية)استمارة فرصة مشروع استثماري

Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title: 
Rehabilitation and development General 
Company for Tires in Hama by inserting new 
technologies 
 

 :اسم المشروع 
اإلطارات بحماه لصناعةإعادة تأىيل و تطوير الشركة العامة

 بإدخال تكنولوجيا حديثة

Sector 
Industry 

القطاع 
 صناعة 

Geographical Location :Hama governorate محافظة حماه:الجغرافي  الموقع 
Project's objectives,description and 
outputs: 
Adoption of modern technology with a 
strategic partner who shall participate in 
developing, production and sale with 
obtaining a high reputation brand as per 
specified partnership formula 

ومخرجات المشروع  أهداف
استقدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة بالتعاون مع شريك استراتيجي 
يساىم في التطوير واإلنتاج وعممية البيع مع الحصول عمى اسم 

 .تجاري ذي سمعة طيبة وفق صيغ مشاركة محددة

Project importance 
Reconstruction: 
It is a reconstruction project distinguished by: 

 Making use of infrastructure available 
within the company. 

 Profiting from national expertise. 
 Contribution to decrease of import and 

providing foreign currency out of 
export. 

 Profiting from local and foreign wide 
market because of absence of another 
tires production line currently. 

 

 إعادة إعمار:المشروع  أهمية
  االستفادة من البنى التحتية المتوفرة في الشركة -

من  القطاع األجنبيوتوفير المساىمة في تخفيض المستوردات - 
 التصدير

 الخبرات الوطنيةاالستفادة من - 

استثمار وجود سوق داخمية وخارجية واسعة بسبب عدم وجود - 
خط آخر حاليًا إلنتاج اإلطارات في المنطقًة 

 



Project Size 
It is a big project 

المشروع  حجم
كبير  

Information about other implemented 
similar projects 
No similar project 

مشابهة  منفذة أخرى مشاريع عن معمومات
 ال يوجد 

Expected Schedule time 
Expected date of starting execution :To be 
agreed upon 
Date of starting production :One year. 

: لممشروع  المتوقع الزمني الجدول
يتم االتفاق عميو  :التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ

عام واحد :مدة التنفيذ
 
 
 

Services required for project 
Water, communication, power, roads 
etc…. 
Available 

 :لممشروع المطموبة الخدمات
متوفرة  : (اتصاالت ، طاقة ، طرق ، صرف صحي, مياه  )

 

Approximate costs 
Approximate fixed capital costs: 150 
Million USD 
Working capital costs:20Million USD 
Expected total cost:170Million USD 

 التقديرية التكاليف
مميون دوالر /  150/ :رأس المال الثابت 
مميون دوالر / 20/ : رأس المال العامل

 مميون دوالر/ 170/:التكاليف اإلجمالية المقدرة

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

 المسؤولة الجهة
 هيئة االستثمار السورية:اسم الجية 

 00963114473012:الياتف
 syinvest@mail.com:االيميل 
 00963114428124:الفاكس 

Legal form of the project 
To be agreed upon during negotiations of the 
two parties 

  :لممشروع القانوني الشكل
 يتم االتفاق عميو من خالل المفاوضات بين الجانبين

Investment Mode 
Joint (Investment period as per contract) 

 (.مدة االستثمار حسب العقد)مشترك  :نوعاالستثمار



Advantages-Guarantees –Exemptions and 
Dispute settlement  
According to the legislation to which the 
project is subject 

النزاعات  وحل واإلعفاءات الضمانات
 حسب التشريع الذي يخضع لو المشروع

Employment 
80 job opportunities  

  فرصة عمل80:العمالة 

 

 


