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( FDI&محمية)استمارة فرصة مشروع استثماري

Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title: Establishing a new yeast producing 
plant with annual production capacity of 15000 tons 
in Tal Salhab Sugar Company 

 :اسم المشروع 
طن / 15000/إقامة معمل خميرة جديد بطاقة إنتاجية تبمغ

 .سنويًا في شركة سكر تل سمحب
Sector 
Industry 

القطاع 
 صناعة 

Geographical Location: AlGhab-Tal Sahlab-Tal 
Sahlab company-properties 2389-3967 Hama 

تل – منطقة الغاب– حماه محافظة:الجغرافي  الموقع
 3967- 2389العقارين – شركة تل سمحب– سمحب

Project's objectives: 
description and outputs 
Production of soft yeast to compensate deficiency 
in current production capacities in  
yeast production plants affiliated to a.m company. 

ومخرجات المشروع  أهداف
إنتاج الخميرة الطرية لسد العجز في الطاقات اإلنتاجية 

 التابعة لممؤسسة الحالية لمعامل الخميرة

Project importance 
It is a reconstruction project to: 

 To procure need of local market of yeast. 
 To save foreign currency by substitution of 

import by production. 
 Create direct and indirect job opportunities. 

 إعادة إعمار:المشروع  أهمية
 تامين حاجة السوق المحمية من مادة الخميرة -
توفير القطع االجنبي الناجم عن استيراد مادة  -

 الخميرة الجافة
 خمق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة -

Project Size 
Big  

المشروع  حجم
كبير  

Information about other implemented 
similar projects: Tal Sahlab Sugar Company 

: مشابهة  منفذة أخرى مشاريع عن معمومات
 شركة سكر تل سمحب

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 لممشروع المطموبة الخدمات :



Water, communication, power, roads etc….: 
Available 

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

Approximate costs: 
Approximate fixed capital costs:/29/Million$ 
Working capital costs:/627/Thousand$ 
Expected total cost: /29627/ Thousand $ 

 التقديرية التكاليف
 مميون دوالر/29/:رأس المال الثابت 
ألفدوالر  /627:/رأس المال العامل

 ألف دوالر/ 29627 :/التكاليف اإلجمالية المقدرة
Responsible Authority 
Concerned person:Syrian Investment Agency 
Tel:00963114473012 
E-mail:syinvest@mail.sy 
Fax:009631144284124 

 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 negotiations between the two parties 

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

Investment Mode: Joint(Investment period 
according tocontract) 

 (.مدة االستثمار حسب العقد)مشترك :االستثمار  نوع

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

النزاعات  وحل واإلعفاءات الضمانات
 حسب التشريع الذي يخضع لو المشروع

Project Documentations: 
-Feasibility study 
-Books of legal and technical conditions 

: المشروع وثائق
 دراسة الجدوى االقتصادية  -
 دفاتر الشروط الفنية والحقوقية -

Employment: 70 job opportunities  فرصة عمل 70: العمالة  
 

 


