
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٢٢سال  –فرصت هاي سرمايه گذاري در كشور سوريه 
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 )سولفونیک اسید(تولید مواد اولیه شوینده های صنعتی  -8

 ضماا  منطقه توسعه شهرک صنعتد  بتش های مرتیط به شورای شهر.  آدرس 

 شرح پروژه 
 کارخا ه تولید مواد اولیه برای شویندا های صنعتد قاسید سولیو یک( 

 / تن 5000با ظرفیت تولید ساال ه / 

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 بازسازییند از ژروها های اولویت دار در مرضوه -1

 بازدا باال مورد ا تزار از ژروها -2

 ژروها های تنمیود وجود دارد.  -3

جایگزیند محصوالو وارداتد با محصوالو تولید محود  مقدار اسید سیویو یک وارد شدا در  -4

 / تن رسید. 8383برای بتش خصوصد به/  2019سال 

 فراه  کردن فرصت های شغود برای کارگران متتصص محود  -5

 مشوق ها و امتیازات 

 مشور ها:  

کویه مشور ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتد که فعالیت  

 مشمول میاد آن باشد. 

 

 امنا او ویژا: 

 رزرو یک موک در منطقه توسعه شهرک صنعتد که تأییدیه های اولیه را دارد.

 ارطای مموزهای الزی برای ژروها  

دماو الزی برای ژروها موجود است                                                            زیرساخت ها و خ 

 جزو فعالیت های ژشتییا د شدا در بر امه جایگزیند وارداو

 مویون لیر سوریه   800 هزینه تخمینی 

مدت زمان راه اندازی 

 پروژه 
 ماا 30

 



 (     السلفونيك حمض) الصنعية للمنظفات األولية المواد إنتاج  

 

 

 الموقع 
   المقاسم   – الصناعية المنطقة توسع   - حماه 

 .  المدينة لمجلس  التابعة

 تفاصيل الفرصة 

   الصنعية للمنظفات األولية  المواد إلنتاج معمل
   طن / 5000/ إنتاجية  بطاقة ،( السلفونيك  حمض)

 سنويا  

 مبررات الفرصة

 . حلةالمر   هذه  في أولوية ذات فرصة •
 . المشروع من متوقعة مرتفعة عوائد  •
 . مكملة مشاريع وجود •
  الكمية بلغت محليا ، مصنعة بمنتجات المستوردة   المنتجات عن االستعاضة •

/  8383/  2019 عام   في الخاص   للقطاع بالنسبة السلفونيك حمض من  المستوردة 
 . طن

 متخصصة  محلية لعمالة جديدة عمل فرص تأمين •

 الحوافز والتسهيالت 

في مرسوم تشجيع االستثمار في حال  عليها المنصوص : جميع الحوافز واإلعفاءاتالحوافز 
 تشميله بأحكامه. 

 : التسهيالت الخاصة 
 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الصناعية،  المنطقة  توسع في  عقار  حجز .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  وفير .2
 .للمشروع  الالزمة  التراخيص  تقديم  .3
 المستوردات   إحالل برنامج في المدعومة  األنشطة من .4

 س .ل  مليون  800 الكلفة التقديرية 

 شهر 30 المشروع   تأسيس فترة

 الجهة المسؤولة  

 االستثمار السورية هيئة 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  


