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( FDI&محمية)استمارة فرصة مشروع استثماري

Investment project Opportunity Application(Local & FDI) 

Project Title : 
Manufacturing  of wind turbines 

 :اسم المشروع 
 تصنيع العنفات الريحية  

Sector 
Engineering Industry 

القطاع 
  الصناعة الهندسية 

Geographical Location : Industrial city in Al 
Sheikh Najjar -Approximate area/30000/ 
Sq.Meter .Aleppo 

 المدينة الصناعية في الشيخ –حمب  :الجغرافي  الموقع
 2م/30000/المساحة المقدرة - نجار

Project's objectives, description and outputs 
Manufacturing of wind turbines 

ومخرجات المشروع  أهداف
   تصنيع العنفات الريحية

Project importance: 
The project contributes to power generation, 
mainly as Syria is going towards producing 
power by adoption of alternative energy and 
establishing wind farm. 
 

: أهمية المشروع 
تكمن أىميتو في توفير المستمزمات الخاصة بالمزارع - 

 .الريحية التي تساىم في توليد الطاقة الكيربائية 
توجو سورية نحو إنتاج الطاقة من المصادر البديمة - 

نشاء المزارع الريحية    .وا 
 

Project Size: 
It is a big project 
/6.5/ Million USD 

 المشروع حجم
كبير 

 مميون دوالر/ 6.5/

Information about other implemented 
similar projects 
No similar projects 

 :مشابهة منفذة أخرى مشاريع عن معمومات
 ال يوجد

Expected Schedule time: 
Expected date of starting execution :Not 
specified 
 

: لممشروع  المتوقع الزمني الجدول
غير محدد   :التاريخ المتوقع لبدء التنفيذ

 

Services required for project: لممشروع المطموبة الخدمات : 



Water, communication, power, sewage and 
roads: Available 

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

 
Approximate costs: 
6.5 Million USD  

التقديرية  التكاليف
  مميون دوالر6.5 :التكاليف اإلجمالية المقدرة

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

 المسؤولة الجهة
 هيئة االستثمار السورية:اسم الجية 

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

Legal form of the project: 
An institution or a company 

  :لممشروع القانوني الشكل
 مؤسسة أو شركة

Investment Mode: Private االستثمار  نوع: 
 خاص

Advantages-Guarantees –Exemptions and 
Dispute settlement :It is subject to legislative 
decree 8 of 2007. 

 : النزاعات وحل واإلعفاءات الضمانات
 2007 لعام 8يخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم 

 

 


