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( FDI&محمية)استمارة فرصة مشروع استثماري

Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title:Rehabilitation of  urea fertilizerplant 
and super phosphate fertilizer plants in the 
General Fertilizers Company 

  :اسم المشروع
إعادة تأىيل معمل سماد اليوريا ومعمل سماد السوبر فوسفات  

 في الشركة العامة لألسمدة
Sector 
Industry 

القطاع 
 صناعة 

Geographical Location : 
Homs governorate 

  محافظة حمص:الجغرافي  الموقع

Project's objectives,description and outputs: 
To maintain the technical readiness and 
productivity of these workers and raise their 
productive capacity. 

ومخرجات المشروع  أهداف
المحافظة عمى الجاىزية الفنية واإلنتاجية ليذين المعممين 

 .ورفع طاقتيما اإلنتاجية

Project importance 
Reconstruction 
It is a reconstruction project 
Rehabilitation of  urea fertilizer plant and super 
phosphate fertilizer plants in the General 
Fertilizers Company in Homs to keep on their 
technical and production readiness, because 
unless rehabilitated the two factories shall stop 
totally ,and current maintenance procedures 

 إعادة إعمار:المشروع  أهمية
إعادة تأىيل معممي السماد الفوسفاتي وسماد اليوريا القائمين 

حاليًا في الشركة العامة لألسمدة بحمص بيدف المحافظة 
عمى الجاىزية الفنية واإلنتاجية ليما إذ بدون إعادة التأىيل 
سيتوقف ىذين المعممين بشكل كمي وتعتبر أعمال الصيانة 

التي تجري ليما ىي أعمال جزئية ما تمبث األعطال أن تعود 
بعد فترة بسيطة من انتياء أعمال العمرة أو الصيانة السنوية 

 .و الطارئة

 
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 
 

: 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 
Expected total cost:75Million USD 

 :التقديرية التكاليف
 مميون دوالر/ 75 / :التكاليف اإلجمالية المقدرة

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

 الجهةالمسؤولة
 هيئة االستثمار السورية:اسم الجية 

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

Investment Mode: Joint مشترك : االستثمار  نوع
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 

Project Documentations:As agreed by the 
parties 

 حسب االتفاق بين الطرفين: المشروع وثائق

 

 


