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 (FDI&محمية)استمارة فرصة مشروع استثماري
Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title: 
Establishing a new cement plant with an annual 
capacity of 3 million tons in Al Mislmieh in 
Aleppo instead of the old plant 

  :اسم المشروع
مليون طن اسمنت سنويا / 3/إقامة معمل اسمنت جديد بطاقة 

 حلب بدالً عن المعمل القديم/ في المسلمية 

Sector 
Industry 

 القطاع
 صناعة 

Geographical Location: 
Al Mislmieh plant land in Aleppo  

  :الجغرافي الموقع

 أراضي معمل المسلمية- المسلمية –حلب محافظة 
Project's objectives, description and 
outputs: 
Establishing a new cement plant adopting new 
technologies to fulfill demand of Aleppo and its 
countryside of cement 

 ومخرجات المشروع أهداف
إقامة معمل اسمنت جديد بتكنولوجيا حديثة بدل القديم المدمر 

 لتغطية حاجة حلب وريفها من االسمنت 

 

Project importance 
Reconstruction 
It is a vital reconstruction project for : 

 Providing cement required for 
reconstruction period in Aleppo and its 
country side. 

 Procurement of foreign currency out of 
cement export. 

 Achieving added value by usage of local 
raw materials and their fabrication. 

 Creation of direct and indirect job 
opportunities. 

 إعادة إعمار :أهميةالمشروع
 

تامين اإلسمنت الالزم لمرحلة إعادة اإلعمار في  -

 محافظة حلب وريفها
  اإلسمنت تصدير الناجم عناألجنبيتوفير القطع  -
تحقيق قيمة مضافة من خالل استخدام المواد االولية  -

 المتوفرة محلياً وتصنيعها
 ةخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشر -

Project Size 
It is a big project with an annual  
Capacity of 3 million tons annually.  

 المشروع حجم
 كبير 

  سنوياً مليون طن اسمنت  / 3/



Information about other implemented 
similar projects: 
Arabian Cement Company in Aleppo 
 
 

 : مشابهة منفذة أخرى مشاريع عن معمومات
 الشركة العربية لصناعة االسمنت

Expected Schedule time 
Expected date of starting execution :2018 
Date of starting production: Three years 

  :لممشروع المتوقع الزمني الجدول
 2018:التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ 

 ثالث سنوات: مدة التنفيذ

Services required for project 
Water, communication, power, roads etc…. 
Can be provided 

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

 تقديمها
 

Approximate costs : 
Approximate fixed capital costs: 299 Million 
USD 
Working capital costs:51 Million USD 
Expected total cost:351 Million USD 
 

 التقديرية التكاليف
مليون دوالر  /299 /:رأس المال الثابت 

مليون دوالر  / 51: /رأس المال العامل

 مليون دوالر 350التكاليف 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 الجهة 

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

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

  :لممشروع القانوني الشكل

  عليه من خالل المفاوضات بين الجانبيناالتفاقيتم 

Investment Mode: 
Joint (Investment period as per contract) 

 (.مدة االستثمار حسب العقد)مشترك  :االستثمار نوع

Advantages-Guarantees –Exemptions and 
Dispute settlement: 

 النزاعات وحل واإلعفاءات الضمانات
 حسب التشريع الذي يخضع له المشروع



As per provisions of the legislation to which the 
project is subject. 
Project Documentations: 
Initial feasibility study 
Offers by specialized companies 

 :المشروع وثائق
 ـ دراسة جدوى اقتصادية أولية

 ـ عروض لشركات متخصصة في هذا المجال
Employment 
750 job opportunities  

  :العمالة
  فرصة عمل750

 

 


