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( FDI&محمية)استمارة فرصة مشروع استثماري

Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title: Establishing a line for producing 
hollow glass and glass for medical purposes 

 :اسم المشروع 
 .إقامة خط إلنتاج الزجاج المجوف والدوائي

Sector 
Industry 

القطاع 
 صناعة 

Geographical Location:General Company for 
Glass Industries -Mislmieh road -Aleppo 

 :الجغرافي  الموقع
 طريق المسممية/ الشركة العامة لمزجاج/ حمب 

Project's objectives, description and outputs: 
Investing sands available in the country by 
establishing a plant for producing hollow glass 
and glass for medical purposes with production 
capacity of 350 million glass filling annually . 

: ومخرجات المشروع أهداف
استثمار مادة الرمل المتوفرة بمواصفات عالية في القطر 

إلقامة معمل إلنتاج الزجاج المجوف والدوائي بطاقة إنتاجية 
 مميون عبوة زجاجية ودوائية سنوياًا / 350/

Project importance: Reconstruction 
It is a reconstruction project because of : 

 Available raw material (Quartz sand) in Al 
Kariateen region with purity percentage of 
98% 

 Big demand on product to fulfill need of 
plants of(Conservatives, soft drinks, 
medicines, juice, alcohols) 

 إعادة إعمار:أهميةالمشروع 
في منطقة / الرمل الكوارتزي/ توفر المادة األولية  -

 %98القريتين بنسبة نقاوة تصل إلى 
وجود طمب كبير عمى الزجاج الدوائي والمجوف  -

الكونسروة ، المشروبات )لتمبية حاجة معامل 
الغازية، معامل األدوية، معامل العصائر، 

  (المشروبات الروحية
 

Project Size 
Big  

: المشروع حجم
كبير  

Information about other implemented 
similar projects: None 

مشابهة  منفذة أخرى مشاريع عن معمومات
 ال يوجد

Expected Schedule time 
Expected date of starting execution: To be 
agreed upon 
 

: لممشروع  المتوقع الزمني الجدول
 يتم االتفاق عميو :التاريخ المتوقع لبدء 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:/28/ Million $ 
Working capital costs:/2/ Million $ 
Expected total cost:/30/ Million $ 

 التقديرية التكاليف
مميون دوالر / 28:/ رأس المال الثابت 
مميون دوالر / 2/ : رأس المال العامل

 مميون دوالر/ 30/:التكاليف اإلجمالية المقدرة
Responsible Authority 
Concerned person: Syrian Investment Agency 
Tel:00963114473012 
E-mail:syinvest@mail.sy 
Fax:00963114428124 

 المسؤولة الجهة
 هيئة االستثمار السورية:اسم الجهة 

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

Legal form of the project: To be agreed upon 
through negotiation between the two parties 

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

Investment Mode : Joint(Investment period 
according to contract) 

 (.مدة االستثمار حسب العقد)مشترك :نوع االستثمار 

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

: الضمانات واإلعفاءات وحل النزاعات
 حسب التشريع الذي يخضع لو المشروع

Project Documentations: As per agreement 
between the two parties. 
 

: المشروع وثائق
حسب االتفاق بين الطرفين  

Employment: /300/ job opportunities  فرصة عمل300:العمالة  
 

 


