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 تولید لبنیات و پنیر  - 29

 /  1موک شمارا /  "بالحس "القنیطرا   شهرک صنعتد  آدرس 

 شرح پروژه 
 کارخا ه تولید لینیاو   ژنیرها و محصوالو لیند قژنیر   ژنیر خامه ای   ماست ...( 

 کیووگری در سال ژنیر و شیر 228000با ظرفیت تولید  

 برای تامین  یاز بازار  داخود و خارجد 

 دالیل  راه اندازی پروژه 

 وجود مقدار زیادی مواد اولیه در استان و  زدیند  به مناب  آن. 

 د به امنیت غذاید. دستیاب •

 تقا ای داخود باالید وجود دارد.  •

  زدیند به مراکز بازاریابد.  •

 بازدا باال و بازگتت سری  سرمایه .  •

 / فرصت شغود برای کارگران متتصص محود  10ایماد /  •

 مشوق ها و امتیازات 

 مشور ها:  

ورتد که  در ص 2007سال   8کویه مشور ها و معافیت های مقرر در مصوبه شمارا 

 فعالیت مشمول میاد آن باشد 

 

 امنا او ویژا: 

 تهیه یک موک دولتد که تأییدیه های اولیه را دارد 

 سال به صورو قتطد ژرداخت مد شود  10قیمت امالک به مدو   

 تامین زیرساخت های ژروها  

 تهیه مموزهای  اولیه الزی برای ژروها 

 میویون لیر سوریه  57 هزینه تخمینی 

زمان راه اندازی مدت 

 پروژه 
 سال 3

 

 

 

 

 



 واألجبان األلبان إنتاج  

 

 

 الموقع 
   بالحلس  الصناعية  المنطقة - القنيطرة 

 / 1/ رقم  العقار

 تفاصيل الفرصة 

   جبنة)  الحليب  ومشتقات   واألجبان األلبان إلنتاج معمل
 ...(  رائب   لبن  كريم، جبنة حلوم، 
   واللبن، الجبنة  من سنويا   كغ/ 228000/  إنتاجية بطاقة
 وخارجيا    داخليا   السوق  حاجة  لتأمين

 مبررات الفرصة

 .مصادرها من  والقرب  المحافظة في  األولية  المادة  من  كبيرة  كمية  وجود •
 .الغذائي  األمن  تحقيق •
 .مرتفع  محلي  طلب  وجود •
 .التسويق مراكز من  القرب •
 .المال  لرأس سريع  واسترداد متوقعة مرتفعة  عوائد •
 متخصصة  محلية لعمالة  عمل فرص/ 10/توفير  •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 حال في 2007 لعام /  8/  المرسوم    في عليها المنصوص واإلعفاءات الحوافز  جميع : الحوافز 
 . بأحكامه تشميله

 : التسهيالت الخاصة 

 .  المبدئية  الموافقات على  حاصل  الدولة  أمالك من  عقار  حجز .1
 .سنوات 10  لمدة   العقار  ثمن  تقسيط .2
 .للمشروع  الالزمة  التراخيص  تأمين .3
 للمشروع  التحتية  البنية  توفير .4

 س .ل مليون   57 التقديرية الكلفة  

 سنوات  3  المشروع  تنفيذمدة 

 الجهة المسؤولة  

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

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


