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Project Title: 
 Power generation project by using solar energy 
in different capacities 1MW to 10 MW 

 : اسم المشروع
 مشروع توليد الكهرباء اعتمادا  

 على مصادر الطاقة الشمسية  
 باستطاعات مختلفة تتراوح 

 / ميغاواط.10/ ميغا واط وحتى /1/من 
 

Sector : 
Energy :Electric power generation 
 

 القطاع
 إنتاج كهرباء:طاقة

Geographical Location : 
Al Frukulus Homs governorate 
Al Sukhneh Homs governorate 

 الجغرافي : الموقع
 الفرقلس–محافظة حمص 

 السخنة  --محافظة حمص  
Project's objectives, 
description and outputs: Electric power 
generation by using solar energy in different 
capacities its maximum limit is 10 MW, and 
linking the project with distribution grid and sale 
of net electricity completely or partially (Surplus) 
to the Public Establishment for Distribution and 
Exploitation of Electrical Energy   

 ومخرجات المشروع أهداف
توليد الكهرباء اعتمادا  على مصادر الطاقة الشمسية 

/ ميغاواط وربط 10 - 1باستطاعات مختلفة ما بين  /
المشروع بشبكة التوزيع وبيع الكهرباء المنتجة الصافية 

بشكل كامل أو بشكل جزئي )الفائضة( إلى المؤسسة 
 عامة لتوزيع الكهرباءال

Project importance 
It is a vital reconstruction project  

 This type of projects are considered new 
and feasible investment opportunities. 

 Such projects contribute to fulfilling 
demand on power in consumption areas 

 إعادة إعمار وع :المشر  أهمية
تعد هذه المشاريع فرص استثمارية جديدة وذو  

 جدوى اقتصادية.
تفيد هذه المشاريع في تلبية جزء من الطلب عبى  

الطاقة في مناطق االستهالك مما يدعم الكهرباء 
المنتجة في محطات توليد الكهرباء العاملة على 



and support electricity power generated in 
power generation stations which work by 
fossil fuel. 

 Protection of environment 
 From effects of traditional methods  of 

power generation. 
 Creation of new job opportunities by 

making those techniques more popular. 
 
 

 الوقود األحفوري.
التوليد الحد من المنعكسات البيئية لمحطات  

 التقليدية
خلق فرص عمل جديدة وتوطين هذه الصناعات  

 والتقنيات.
 

Project Size 
It is a big project 

 المشروع حجم
 كبير

Information about other implemented 
similar projects 
No similar projects 

 :مشابهة منفذة أخرى  مشاريع عن معلومات
 ال يوجد

Expected Schedule time 
Expected date of starting execution :To be 
identified by investor 
Date of starting production : To be identified 
by investor and it differs according to project's 
size. 

 للمشروع : المتوقع الزمني الجدول
 يحدده المستثمر التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ :

التنفيذ: يحدده المستثمر ويختلف باختالف حجم  مدة
 المشروع

Services required for project 
Water, communication, power, roads 
,sewage :Are all available. 
There are electric power distribution stations 
which allow connection to grid . 

 للمشروع المطلوبة الخدمات
مياه , اتصاالت , طاقة , طرق , صرف صحي( ) 

 :متوفرة
 يوجد محطات توزيع كهرباء تتيح الربط على الشبكة 

 
 

Approximate costs : To be identified by 
investor according to the capacity he chooses.  
 
 
  

 التقديرية التكاليف
 يحددها المستثمر حسب االستطاعة التي يختارها 



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

 المسؤولة الجهة
 هيئة االستثمار السوريةاسم الجهة :

 00963114473012الهاتف:
 syinvest@mail.comااليميل :
 00963114428124الفاكس :

Legal form of the project : 
A natural or legal person  

  : للمشروع القانوني الشكل
  شخص طبيعي أو اعتباري 

Investment Mode : 
Private 

 خاص: االستثمار نوع

Advantages-Guarantees –Exemptions and 
Dispute settlement:  
Enjoying privileges and incentives granted as 
per provisions of decree 8 of 2007 

 النزاعات وحل واإلعفاءات الضمانات
 االستفادة من المزايا والتسهيالت الممنوحة بموجب

 2007لعام  8المرسوم التشريعي رقم  أحكام

Project Documentations:  
A complete guide of procedures is available. 

 المشروع: وثائق
 متوفر الدليل اإلجرائي كامل 

 

 


