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 پیشگفتار ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه

دفتر ساتاد توساعه روابط اقتصاادی ایران و ساوریه بر    تالش   ساوریه کشاور  در بازساازی  فرآیند فعالیت های آغاز  به  توجه با

این اسات تا با توجه به ضواور میدا د در ساوریه  بتوا د ژروها های سارمایه گذاری که توساط دولت ساوریه معرفد مد  

 معرفد  ماید.شو د را شناساید کردا و به سرمایه گذاران خصوصد و دولتد ایرا د 

بدیهد اساات در ضال ضا اار با توجه به شاارایط موجود در سااوریه  این فرصاات برای ساارمایه گذاران ایرا د به خوبد  

مهیاسات تا به دور از ضواور رقیای قدرتمند  تایت به سارمایه گذاری در ساوریه اقدای  مایند.  اگر خه برخد کشاورهای  

یه گذاری در این کشااور ا مای دادا ا دا اما تا کنون  تایم موموسااد از رقیب تالش هاید را برای اخذ ژروها های ساارما

 تالش های آ ان گزارش  شدا است. 

با توجه به روابط دوساتا ه و قدیمد با جمهوری رربد ساوریه و ساندهای راهیردی اقتصاادی که    جمهوری اساالمد ایران

رقیا در اجرای ژروها های  سارمایه گذاری برخوردار بودا  با این کشاور به امواا رساا دا  از امتیازاو خوبد  تایت به ساایر  

و لذا ساارمایه گذاران ایرا د مد توا ند بر مینای توا مندی های فند و مهندسااد موجود در کشااور ایران  فعالیت های 

 سرمایه گذاری مناسید را در این کشور ا مای دهند. 

و فعاالن کاال به کشااور سااوریه که توسااط تمار ایرا د  در ضال ضا اار صاارر  زر از فعالیت های بازرگا د و صااادراو 

در ضال ا مای اسات  سارمایه گذاران ایرا د  یز مد توا ند در ژروها های بازساازی ساوریه ضواور داشاته باشاند. اقتصاادی  

و  این بازساازی در ضوزا های متتوید فراه  اسات که از جموه آ ها مد توان به ضوزا زیرسااخت قبرر  راا  متانن   یت  

گاز(  صانای  تولیدی و اساتتراجد قا واص صانای  کویدی ما ند سایمان  صانای  شایمیاید  صانای  غذاید  فوالد  صانای   

 مهندسد( و کشاورزی و دامپروری اشارا کرد.  

در این راستا اقداماو مهمد  یز از برخد از شرکت های مه  مهندسد و صنعتد ایران در سوریه ا مای شدا است که با 

ل دا ش فند به این کشور  سیب شد د تا کشور سوریه به توا مندی مهندسد ایرا د ارتماد ژیدا کردا و از ضوور  ا تقا

 سرمایه گذاران و صنعت گران ایرا د استقیال  ماید.

 

به منزور آشناید با فرصت های سرمایه گذاری در سوریه  هیئت سرمایه گذاری سوریه هر ساله ژروها های اولویت دار  

 یز این هیئت لیتتد از ژروها ها را ارائه دادا است.   2022را جهت معرفد به سرمایه گذاران ارائه مد دهد. در سال    خود

ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه لیتت مذکور را تهیه کردا که خالصه ی هر یک از ژروها ها همراا با ترجمه  

 آن در ذیل ارائه شدا است.

 

 دریافت شدا ا د.   www.sia.gov.syذکورا از سایت هیئت سرمایه گذاری سوریه به آدرس   کویه ژروها های م
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 (  نیروگاه تولید برق حلب 2.3.4بازسازی واحدهای های )

 آدرس 
 شرقد ضوب دور از مرکز شهر ضوب در جنوب   -ضوب 

 رقه  -کیوومتر در بزرگراا ضوب    30

 شرح پروژه 

با گاز و   دولتد تولید برر در ضوبدوی  سوی و خهاری در شرکت  بازسازی ممموره 

ساخت   میتتوبیشد هاژن  این ممموره ها توسط شرکتکار مد کند    یت سنگین

 . در  تیمه اقداماو تروریتتد آسیب دیدا است  شدا و

 .مگاواو است  213 ممموره ظرفیت هر 

 دالیل  راه اندازی پروژه 

و ژروها های  ی مردی  یک فرصت اولویت دار در این مرضوه برای تامین  یازها •

 سرمایه گذاری. 

 تقا ای داخود باالید وجود دارد.  •

 رشد مورد ا تزار جمعیت.  •

  50/ فرصت شغود برای کارگران متتصص و غیر متتصص داخود و /   225ایماد /  •

 فرصت شغود تتصصد خارجد. /

  زدیند به مناب  مواد خای •

 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:     

 .تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها 1

 .تامین مموزهای اولیه ژروها.2

 میویون یورو   250 هزینه تخمینی 

 ماا   36 دوره بازگشت سرمایه

 

 



 حلب  لتوليد العامة  الشركة في (  2،3،4) المجموعات  تأهيل 

 

 

 الموقع 
 حلب  مدينة مركز عن يبعد حلب   شرق  جنوب   – حلب 
 الرقة –  حلب اوتستراد  طريق على  كم  30

 تفاصيل الفرصة 

 العامة الشركة في والرابعة والثالثة الثانية المجموعات تأهيل
  شركة من المصنعة والفيول، الغاز   على العاملة  حلب لتوليد 

 اإلرهابية  األعمال نتيجة والمتضررة  اليابانية،  ميتسوبيشي
 ميغاواط 213 مجموعة كل استطاعة

 مبررات الفرصة

   احتياجات   لتأمين المرحلة  هذه  في أولوية ذات فرصة •
 . االستثمارية  والمشاريع السكان

 .مرتفع  محلي  طلب  وجود •
 .للسكان  متوقع نمو •
 فرصووووووة/ 50/و متخصصووووووة، وغيوووووور متخصصووووووة محليووووووة لعمالووووووة عموووووول فرصووووووة/ 225/ توووووووفير •

 .متخصصة  أجنبية عمل
 األولية المواد  مصادر من القرب  •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
 . بأحكامه تشميلها حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم في واإلعفاءات  الحوافز -
 . الكهرباء  لقطاع الناظمة  القوانين في واإلعفاءات  الحوافز -

 : التسهيالت الخاصة 
 .للمشروع  الالزمة والخدمات التحتية  البنية تقديم  .1
 .للمشروع  المبدئية الموافقات  تقديم  .2

 يورو  مليون  250 الكلفة التقديرية 

  تأسيس فترة

 المشروع 
 شهرا   36 

 الجهة المسؤولة  

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

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  
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 بازسازی گروه گازی در شرکت دولتی تولید حلب   -2

 جادا ضوب/ الرقه  -کیوو متر از مرکز شهر  30فاصوه ضوب   جنوب شرر ضوب   با  آدرس 

 شرح پروژه 
بازسازی ممموره گازی  در شرکت رمومد تولید برر در ضوب  که توسط شرکت  

 ساخت فیاو آوئو ساخته شدا بود. 

 مگاواو است.  30ظرفیت ممموره  

 دالیل  راه اندازی پروژه 

یک فرصت اولویت دار در این مرضوه برای تامین  یازها و ژروها های سرمایه   •

 گذاری. 

 تقا ای داخود باالید وجود دارد.  •

 رشد مورد ا تزار جمعیت.  •

  10/ فرصت شغود برای کارگران متتصص و غیر متتصص داخود و /  65ایماد /  

 فرصت های شغود تتصصد خارجد. /

 ی زدیند به مناب  مواد خا •

 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:     

 .تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها 1

 .تامین مموزهای اولیه ژروها.2

 میویون یورو  8.5 هزینه تخمینی 

 ماا  12 دوره بازگشت سرمایه

 

 



 حلب  لتوليد العامة  الشركة في  الغازية المجموعة  تأهيل 

 

 

 الموقع 
   مركز من كم  30 بعد على حلب   شرق  جنوب   – حلب 

 الرقة حلب   طريق –  المدينة

 تفاصيل الفرصة 

   حلب، لتوليد  العامة الشركة في الغازية المجموعة تأهيل
 . آفيو  فيات شركة من المصنعة
 ميغاواط 30المجموعة  استطاعة

 مبررات الفرصة

   احتياجات   لتأمين المرحلة  هذه  في أولوية ذات صةفر  •
 . االستثمارية  والمشاريع السكان

 .مرتفع  محلي  طلب  وجود •
 .للسكان  متوقع نمو •
 فووووووور / 10/و متخصصوووووووة، وغيووووووور متخصصوووووووة محليوووووووة لعمالوووووووة عمووووووول فرصوووووووة/ 65/ توووووووفير •

 .متخصصة  أجنبية عمل
 األولية المواد  مصادر من القرب  •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
 . بأحكامه تشميلها حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم في واإلعفاءات  الحوافز -
 . الكهرباء  لقطاع الناظمة  القوانين في واإلعفاءات  الحوافز -

 : التسهيالت الخاصة 
 .للمشروع  الالزمة والخدمات التحتية  البنية تقديم  .1
 .للمشروع  المبدئية الموافقات  تقديم  .2

 يورو  مليون  8.5 الكلفة التقديرية 

  تأسيس فترة

 المشروع 
 شهرا   12 

 الجهة المسؤولة  

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

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  
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 مگاوات 4اجرای نیروگاه فتوولتائیک )خورشیدی( با ظرفیت  -3

 ضماا   محوطه  یروگاا الزارا  آدرس 

 شرح پروژه 
/ مگاواو  طراضد  ساخت  ضمل و  قل  بیمه   4اجرای  یروگاا فتوولتائیک با ظرفیت 

برداری از تمهیزاو  ماشین آالو و  آزمایش و اجرای رمویاو رمرا د و خت  به بهرا  

 / مگاواو سارت. 7500تمهیزاو الزی برای ژروها  با ظرفیت تولید / 

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 
 یک فرصت اولویت دار . 

 ژوشش تقا ای فزایندا ا رهی. •

 مشوق ها و امتیازات 

   مشور ها:

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

 فعالیت مشمول میاد آن باشد.

 

 امنا او ویژا:     

 . ارائه یک موک دولتد دارای تاییدیه های اولیه. 1

 . تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها. 2

 . ارائه وای سرمایه گذاری با تتهیالو ژرداخت 3

 میویون یورو  5 هزینه تخمینی 

 ماا   16 سرمایهدوره بازگشت  

 

 

 

 

 

 



 ميغاواط  4 باستطاعة كهروضوئية توليد محطة 

 

 

 الزارة محطة حرم - حماه     الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

   ميغاواط،/ 4/ باستطاعة كهروضوئية  توليد محطة تنفيذ 
   وتنفيذ واالختبار  والتأمين  والنقل والتصنيع التصميم من بدءا  

   والمعدات  واآلالت  للتجهيزات  بوضع   وانتهاء المدنية األعمال
 /  7500/  إنتاجية بطاقة  التشغيل،  في للمشروع الالزمة

 ساعي  ميغاواط

 مبررات الفرصة
 .أولوية  ذات فرصة •
 الطاقة على  المتزايد الطلب  تلبية •

الحوافز  

 والتسهيالت 

  تشميل  حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم في عليها المنصوص واإلعفاءات الحوافز  جميع : الحوافز 
 . بأحكامه المشروع 

 : التسهيالت الخاصة 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توفير .2
 .  الدفع في  تسهيالت مع  استثماري  قرض  تقديم  .3

 يورو  مليون  5 الكلفة التقديرية 

  تأسيسمدة 

 المشروع 
 شهرا   16 

 الجهة المسؤولة  

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

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



  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 مگاوات  23 تی( با ظرفیدی )خورش کیفتوولتائ روگاهین یاجرا  -4

  یروگاا الناصریه ضری  ریف دمشق    آدرس 

 شرح پروژه 
  ش یآزما مه  یساخت  ضمل  ب   د/ مگاواو  طراض23 تیبا ظرف  کیفتوولتائ  روگاای  یاجرا

  یالزی برا  لیآالو و وسا نیماش  زاو  یتمه ی راا ا داز انیو در ژا درمرا  اویرمو یاجرا

 د / مگاواو سارت34500 د یتول ت یژروها  با ظرف

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 است فرصت اولویت دار یک 

 ژوشش به تقا ای فزایندا ا رهی.   •

 / فرصت شغود برای کارگران متتصص محود 10/  تامین •

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:     

 اولیه.  دارای تاییدیه های موک دولتد  ارائه یک . 1

 زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها. . تامین 2

 . ارائه وای سرمایه گذاری با تتهیالو ژرداخت 3

 میویون یورو  30 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماا  24

 

 

 

 

 



 ميغاواط   23 باستطاعة كهروضوئية توليد محطة 

 

 

 الناصرية  محطة حرم   - دمشق ريف الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

    ميغاواط/ 23/ باستطاعة كهروضوئية  توليد محطة تنفيذ 
   واالختبار  والتأمين  والنقل والتصنيع التصميم من بدءا  

   واآلالت  للتجهيزات  بوضع  وانتهاء المدنية األعمال وتنفيذ
 التشغيل  في  للمشروع الالزمة والمعدات 

 ساعي  ميغاواط/ 34.500/  إنتاجية بطاقة

 مبررات الفرصة

 .أولوية  ذات فرصة •
 .الطاقة  على  المتزايد  الطلب  تلبية •
 متخصصة  محلية لعمالة عمل فرص/ 10/  توفير •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
  المشروع  تشميل حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم  في عليها المنصوص  واإلعفاءات الحوافز  جميع

  بأحكامه
 : التسهيالت الخاصة 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توافر .2
 .  الدفع في تسهيالت مع استثماري  قرض تقديم  .3

 يورو  مليون  30 الكلفة التقديرية 

  تأسيس فترة

 المشروع 
 شهرا   24 

 الجهة المسؤولة  

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

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



  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 مگاوات 6 تی( با ظرفید ی)خورش کیفتوولتائ روگاهین یاجرا -5

 جنوب ریف دمشق   مرا ه  آدرس 

 شرح پروژه 
  مه یساخت  ضمل  ب  د/ مگاواو  از طراض 6/   ت یبه ظرف کیفتوولتائ روگاا یژروها   یاجرا

  لیآالو و وسا نیماش  زاو ی تمه  یو خت  به راا ا داز درمرا  اویرمو ی اجرا ش یآزما

 .دمگاواو سارت  9000 د یتول ت یژروها  با ظرف ی الزی برا

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 
 است. فرصت اولویت دار یک 

 ژوشش تقا ای فزایندا ا رهی. •

 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:     

 اولیه.  دارای تاییدیه های موک دولتد  ارائه یک . 1

 خدماو الزی برای ژروها. . تامین زیرساخت ها و 2

 . ارائه وای سرمایه گذاری با تتهیالو ژرداخت 3

 میویون یورو  6.5 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماا  18

 

 

 

 



 ميغاواط  6 باستطاعة كهروضوئية توليد محطة 

 

 

 مرانة  - دمشق   ريف جنوب  الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

 /  6/  باستطاعة كهروضوئية توليد محطة مشروع  تنفيذ 
   واالختبار  لتأمين وا والنقل والتصنيع التصميم  من ميغاواط،

   واآلالت  للتجهيزات  بوضع  وانتهاء المدنية األعمال وتنفيذ
 التشغيل  في  للمشروع الالزمة والمعدات 

 . ساعي ميغاواط/ 9000/  إنتاجية بطاقة

 مبررات الفرصة
 .أولوية  ذات فرصة •
 الطاقة على  المتزايد الطلب  تلبية •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
  المشروع  تشميل حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم  في عليها المنصوص  واإلعفاءات الحوافز  جميع

 بأحكامه 
 : التسهيالت الخاصة 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توافر .2
 .الدفع  في تسهيالت مع استثماري  قرض تقديم  .3

 يورو  مليون  6.5 الكلفة التقديرية 

  تأسيس  مدة

 المشروع 
 شهرا   18 

 الجهة المسؤولة  

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

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



  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 ( در منطقه قارهید ی)خورش کیفتوولتائ روگاهین جادیا -6

 دو    72امالک با متاضت   ریف دمشق   قارا   باالی منطقه مار یعقوب آدرس 

 شرح پروژه 
( از طریق  صب ژنل های  دکیووواو سارت  845000تولید برر ژاک و ژایدار قساال ه 

 ا رهی تولید شدا به شینه رمومد.  وصلو    قخورشیدی( فتوولتائیک

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 تقا ای باالی محود برای برر و رشد جمعیت مورد ا تزار.

  یازهای اقتصادی ا رهی النتریند  تامین 

 و کاهش وابتتگد به سوخت های فتیود. 

 وجود ژروها های تنمیود.  •

 سری  سرمایه.   بازگشتبازدا مالد باال   و  •

  زدیند به مراکز بازاریابد برر قایتتگاا برر دیر رطیه(.  •

 ردی وجود ژروها مشابه در منطقه.  •

 / فرصت های شغود جدید. 30ارائه /  •

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:     

و    مد باشد. تاییدیه های اولیه  دارای  / سال که 25دولتد برای مدو / ارائه یک موک .1

 جذب ضد اکثر  ور خورشید دارد. روامل جغرافد ومحیطد برای 

 . تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها 2

 .ارائه مموزهای الزی برای ژروها. 3

 .جم  آوری و ضمل زباله توسط کارگران و سازوکارهای شورای شهر.4

 . خرید برر توسط وزارو برر.5

  رخ ارز. قیمت . ضمایت دولت از 6

 ( 2018میویارد لیر سوریه ققیمت سال  2.5 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماا  6

 

 

 



 محطة توليد كهروضوئية في قارةإنشاء  

 

 

 الموقع 
 فوق دير مار يعقوب المقطع   – قارة – ريف دمشق

 / دونم72عقار بمساحة /

 تفاصيل الفرصة 

 كيلو   845000توليد طاقة كهربائية نظيفة مستدامة ) 
 واط ساعي سنويًا( من خالل تركيب ألواح كهروضوئية،  

 وحقن الطاقة المتولدة على الشبكة العامة.

 الفرصةمبررات  

 ، ونمو متوقع للسكان.على الكهرباء مرتفع  محلي  طلب •
 الكهربائية،  الطاقة االقتصادية من   تأمين االحتياجات •

 وتقليل االعتماد على الوقود األحفوري. 
 .مكملة مشاريع  وجود •
 .المال  لرأس  سريع  واسترداد  المشروع، من متوقعة مرتفعة مالية  عوائد •
 (. )محطة دير عطية الكهربائيةالكهرباء تسويق  القرب من مراكز   •
 عدم وجود مشروع مماثل في المنطقة.  •
 فرصة عمل جديدة.  / 30توفير / •

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

 : التسهيالت الخاصة 
، تتددددوافر  يدددده حاصددددل علددددى الموافقددددات الم دئيددددةسددددنة  25لمدددددة  دولددددةار مددددن أمددددال  قدددد تقددددديم ع .1

 .لقطف الشمس  المقومات الجغرا ية وال يئية
 توفير ال نية التحتية الالزمة للمشروع. .2
 تقديم التراخيص الالزمة للمشروع. .3
 جمع ونقل النفايات بواسطة عمال مجالس المدن وآلياتها. .4
 الكهرباء.شراء الكهرباء من ق ل وزارة   .5
 الدعم الحكومي لسعر صرف القطع األجن ي. .6

 ( 2018)بأسعار عام ل.س  مليار  2.5 الكلفة التقديرية 

مدة تأسيس  

 المشروع 
 أشهر 6 

 الجهة المسؤولة  

 هيئة االستثمار السورية 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963
syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  

mailto:syinvest@mail.com
http://www.sia.gov.sy/


  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 کمپوست در قلمون  دیزباله و تول  هیتصف  -7

 ریف دمشق   منطقه القومون  آدرس 

 شرح پروژه 
و...( جم    یرود یقرا    ه یرط  ر یقالنیک  د یها  یجامد که از شهردار یزباله ها افتیباز

برر   دبرر ژاک که به شینه رموم  ی و ا ره ی آن به کود کشاورز  لیشود و تید  د م ی آور

 گردد.  د وصل م

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 .تیبرر و کود  و رشد مورد ا تزار جمع ی باال برا د داخو تقا ای •

 . دنیالنتر یو ا ره   دآل یکودها ی اقتصاد یازهای   نیتام •

 زباله.  دط یمح تتیز د آلودگ  زانیکاهش م  •

 به مناب  آ ها.  دنیژروها و  زد از یمورد   ه ی در دسترس بودن مواد اول •

 . هیسرما   یباال  و بازگشت سر یبه درآمدها  دابیدست •

 .  یمتتق ریو غ    ی متتق  دشغو یاز فرصت ها ی اریفراه   مودن بت •

 . دویتنم  یوجود ژروها ها •

 شینه برر متوسط(.   ه ی رط ر یبرر د تتگاایبرر قا د ابیبه مراکز بازار د نی زد •

 ردی وجود ژروها مشابه در منطقه.  •

 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:     

   . / سال که تاییدیه های اولیه را دارد 25دولتد برای مدو / موک یک  ارائه.1

 . تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها                                   2

 .ارائه مموزهای الزی برای ژروها.                                                 3

 . شهرداریوری و ضمل زباله توسط کارگران و سازوکارهای .جم  آ4 

 خرید برر توسط وزارو برر.  

  رخ ارز.  . ضمایت دولت از 6

 ( 2018میویارد لیر سوریه ققیمت سال  3.6 هزینه تخمینی 

 ماا  10 دوره بازگشت سرمایه

 

 



 السماد العضوي معالجة النفايات وإنتاج  

 

 منطقة القلمون  – ريف دمشق الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

 الصلبة التي سيتم جمعها من مجالس  معالجة النفايات 
 مدن ) النبك، دير عطية، قارة، يبرود،..( وتحويلها إلى  

 أسمدة زراعية وطاقة كهربائية نظيفة يتم حقنها على  
 الشبكة العامة. 

 مبررات الفرصة

 ، ونمو  على الكهرباء واألسمدة  مرتفع محلي طلب •
 متوقع للسكان. 

 تأمين االحتياجات االقتصادية من األسمدة العضوية   •
 والطاقة الكهربائية. 

 التقليل من نسب التلوث البيئي للنفايات. •
 والقرب من مصادرها.  للمشروع  الالزمة  األولية  المواد  توافر •
 المال.استرداد سريع لرأس  تحقيق عوائد مرتفعة، و  •
 توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. •
 .مكملة مشاريع  وجود •
 .المال  لرأس  سريع  واسترداد  المشروع، من متوقعة مرتفعة مالية  عوائد •
 . ( ، شبكة الكهرباء المتوسطة)محطة دير عطية الكهربائيةالكهرباء تسويق  القرب من مراكز   •
 المنطقة. عدم وجود مشروع مماثل في  •

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

 : التسهيالت الخاصة 
 حاصل على الموافقات المبدئية.سنة   25لمدة    ار من أمالك الدولةقتقديم ع .1
 توفير البنية التحتية الالزمة للمشروع. .2
 تقديم التراخيص الالزمة للمشروع. .3
 جمع ونقل النفايات بواسطة عمال مجالس المدن وآلياتها. .4
 شراء الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء. .5
 الدعم الحكومي لسعر صرف القطع األجنبي. .6

 ( 2018)بأسعار عام ل.س  مليار  3.6 الكلفة التقديرية 

مدة تأسيس  

 المشروع 
 أشهر 10 



 2الصفحة 

 

 الجهة المسؤولة  

 هيئة االستثمار السورية 
 هاتف :4412684 11 00963 فاكس :4412684 11 00963
syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  

mailto:syinvest@mail.com
http://www.sia.gov.sy/


  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 مگاوات  10اجرای نیروگاه فتوولتائیک )خورشیدی( با ظرفیت  -8

 ضتیا   محوطه  یروگاا جندر ضمص    آدرس 

 شرح پروژه 

/ مگاواو  از طراضد  ساخت  ضمل    10اجرای ژروها  یروگاا خورشیدی به ظرفیت /  

بیمه  آزمایش  اجرای رمویاو رمرا د و خت  به راا ا دازی  تمهیزاو  ماشین آالو و  

 مگاواو سارتد.   9000وسایل الزی برای ژروها  با ظرفیت تولید 

 مگاواو سارت.   28000با ظرفیت تولید  

دازی دالیل  راه ان

 پروژه 
 یک فرصت اولویت دار است.

 ژوشش تقا ای فزایندا ا رهی. •

 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:     

 اولیه. . ارائه یک موک دولتد دارای تاییدیه های 1

 . تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها. 2

 . ارائه وای سرمایه گذاری با تتهیالو ژرداخت 3

 میویون یورو  12 هزینه تخمینی 

 ماا  20 دوره بازگشت سرمایه

 

 

 

 



 ميغاواط   10 باستطاعة كهروضوئية توليد محطة 

 

 

 جندر  محطة حرم -حسياء   - حمص الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

    ميغاواط/ 10/ باستطاعة كهروضوئية  توليد محطة تنفيذ 
   االختبار و  والتأمين  والنقل والتصنيع التصميم من بدءا  

   واآلالت  للتجهيزات  بوضع  وانتهاء المدنية األعمال وتنفيذ
 التشغيل  في  للمشروع الالزمة والمعدات 

 . ساعي ميغاواط/ 28.000/  إنتاجية بطاقة

 مبررات الفرصة
 .أولوية  ذات فرصة •
 الطاقة على  المتزايد الطلب  تلبية •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
  المشروع  تشميل حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم  في عليها المنصوص  واإلعفاءات الحوافز  جميع

 بأحكامه 
 : التسهيالت الخاصة 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توافر .2
 .الدفع  في تسهيالت مع استثماري  قرض تقديم  .3

 يورو  مليون  12 الكلفة التقديرية 

  تأسيس مدة 

 المشروع 
 شهرا   20 

 الجهة المسؤولة  

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

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  
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 مگاوات 25 تی( با ظرفید ی)خورش کیفتوولتائ روگاهین یاجرا -9

 ضمص   ضتیا   محوطه  یروگاا جندر  آدرس 

 شرح پروژه 
ساخت  ضمل      د/ مگاواو  از طراض 25/   تیبه ظرف  خورشیدی روگاا یژروها   یاجرا

آالو و   نیماش  زاو  یتمه   یو خت  به راا ا داز درمرا  اویرمو ی اجرا ش یآزما مه یب

 مگاواو سارت  37500با ظرفیت تولید ژروها   یالزی برا  لیوسا

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 است.  اولویت دارفرصت یک   

 ژوشش تقا ای فزایندا ا رهی. •

 / فرصت شغود برای کارگران متتصص محود  10ارائه /  •

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:     

 اولیه.  دارای تاییدیه های موک دولتد  ارائه یک . 1

 . تامین زیرساخت ها و خدماو الزی برای ژروها. 2

 . ارائه وای سرمایه گذاری با تتهیالو ژرداخت 3

 میویون یورو  30 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماا  24

 

 

 

 

 



 ميغاواط   25 باستطاعة كهروضوئية توليد محطة 

 

 

 جندر  محطة حرم -حسياء   - حمص الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

   ميغاواط/ 25/ باستطاعة كهروضوئية  توليد محطة تنفيذ 
   وتنفيذ  واالختبار والتأمين  والنقل والتصنيع التصميم  من

   واآلالت زاتــــــــــــللتجهي بوضع وانتهاء المدنية مالــــــ األع
 التشغيل  في  للمشروع الالزمة والمعدات 

 . . ساعي ميغاواط/ 37500/  إنتاجية بطاقة

 مبررات الفرصة

 .أولوية  ذات فرصة •
 .الطاقة  على  المتزايد  الطلب  تلبية •
 متخصصة  محلية لعمالة عمل فرص/ 10/  توفير •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
  المشروع  تشميل حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم  في عليها المنصوص  واإلعفاءات الحوافز  جميع

 بأحكامه 
 : التسهيالت الخاصة 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توافر .2
 .الدفع  في تسهيالت مع استثماري  قرض تقديم  .3

 يورو  مليون  30 الكلفة التقديرية 

  تأسيس مدة 

 المشروع 
 شهرا   24 

 الجهة المسؤولة  

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

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



  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 

 مگاوات  40 تی( با ظرفیدی )خورش کیفتوولتائ  روگاهین یاجرا  -10

 ضمص   ضتیا   محوطه  یروگاا جندر  آدرس 

 شرح پروژه 
  مه ی ساخت  ضمل  ب   د/ مگاواو  از طراض 40/   تیبه ظرف  خورشیدی روگاا یژروها   یاجرا

الزی   لیآالو و وسا نیماش  زاو ی تمه  یو خت  به راا ا داز درمرا  اویرمو ی اجرا ش یآزما

 مگاواو سارت 60000ظرفیت تولید  با   ژروها یبرا

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 دار است. ت یفرصت اولو کی

 .یا ره  ندایفزا یژوشش تقا ا •

 د کارگران متتصص محو یبرا د / فرصت شغو 15ارائه /  •

مشوق ها و  

 امتیازات

   مشور ها:

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

 فعالیت مشمول میاد آن باشد.

 

 امنا او ویژا:     

 . هی اول ی ها ه ید ییتا یدارا  د موک دولت ک ی. ارائه 1

 ژروها.  ی ها و خدماو الزی برا رساختیز ن ی. تام2

 ژرداخت  الویبا تته ی گذار ه ی. ارائه وای سرما3

 میویون یورو  50 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماا  30

 

 

 

 



 ميغاواط   40 باستطاعة كهروضوئية توليد محطة 

 

 

 جندر  محطة حرم -حسياء   - حمص الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

   ميغاواط،/ 40/ باستطاعة كهروضوئية  توليد محطة تنفيذ 
   وتنفيذ واالختبار  والتأمين  والنقل والتصنيع التصميم من بدءا  

   والمعدات  واآلالت  للتجهيزات  بوضع   وانتهاء المدنية األعمال
 التشغيل   في للمشروع الالزمة

 ساعي  ميغاواط/ 60000/  إنتاجية بطاقة

 مبررات الفرصة

 .أولوية  ذات فرصة •
 .الطاقة  على  المتزايد  الطلب  تلبية •
 متخصصة  محلية لعمالة عمل فرص / 15/  توفير •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
  المشروع  تشميل حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم  في عليها المنصوص  واإلعفاءات الحوافز  جميع

 بأحكامه 
 : التسهيالت الخاصة 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توافر .2
 .الدفع  في تسهيالت مع استثماري  قرض تقديم  .3

 يورو  مليون  50 الكلفة التقديرية 

  تأسيس مدة 

 المشروع 
 شهرا   30 

 الجهة المسؤولة  

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

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



  

 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                       2022  سال  –فرصت های سرمایه گذاری در کشور سوریه  

 

 

 

 

 مگاوات  100 تیبه ظرف یباد روگاهین یاجرا -11

 نایقات  اخهیدر ضری  ضمص    آدرس 

 شرح پروژه 
مگاواتد با شروص طراضد  ساخت  ضمل  بیمه  آزمایش و اجرای   100 بادی اجرای  یروگاا 

رمویاو رمرا د و ژایان یافتن به بهرا برداری از تمهیزاو  ماشین آالو و تمهیزاو مورد  

 مگاواو سارت  300000 یاز ژروها با ظرفیت تولید  

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 دار است. ت یفرصت اولو کی

 .یا ره  ندایفزا یژوشش تقا ا •

 یک ژروها سازگار با محیط زیتت. •

 د کارگران متتصص محو یبرا شغود فرصت/  30/  ارائه • 

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:     

 . هی اول ی ها ه ید ییتا یدارا  د موک دولت ک ی. ارائه 1

 ژروها.  ی ها و خدماو الزی برا رساختیز ن ی. تام2

 ژرداخت  الویبا تته ی گذار ه ی. ارائه وای سرما3

 میویون یورو   100 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماا   36

 

 

 



 واط   ميغا  100 باستطاعة ريحية  محطة تنفيذ 

 

 

 قطينة  بحيرة   حرم    - حمص الموقع 

 تفاصيل الفرصة 

   ميغاواط 100 باستطاعة  كهروريحية توليد محطة تنفيذ 
   واالختبار  والتأمين  والنقل والتصنيع التصميم نم بدءا  

   واآلالت  للتجهيزات  بوضع  وانتهاء المدنية األعمال وتنفيذ
 التشغيل  في  للمشروع الالزمة والمعدات 

 ساعي ميغاواط/ 300000/  إنتاجية بطاقة

 مبررات الفرصة

 .أولوية  ذات فرصة •
 .الطاقة  على  المتزايد  الطلب  تلبية •
 .للبيئة  صديق  مشروع •
 محلية  لعمالة عمل فرصة/ 30/توفير  •

الحوافز  

 والتسهيالت 

 :  الحوافز 
  المشروع  تشميل حال  في االستثمار تشجيع  مرسوم  في عليها المنصوص  واإلعفاءات الحوافز  جميع

 بأحكامه 
 : التسهيالت الخاصة 

 .المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توافر .2
 .الدفع  في تسهيالت مع استثماري  قرض تقديم  .3

 يورو  مليون  100 الكلفة التقديرية 

  تأسيس مدة 

 المشروع 
 شهرا   36 

 الجهة المسؤولة  

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

syinvest@mail.com www.sia.gov.sy  
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 برق  دیتول  یبرا یباد روگاهین  -12

 /  1القنیطرا    زدیک شهرک صنعتد بالحوس امالک شمارا /   آدرس 

 شرح پروژه 
توربین جهت بهرا مندی از ا رهی باد جهت تولید برر و   7ایماد مزرره بادی متشنل از  

 کیووواو.   9198000 یروگاا های ضرارتد با ظرفیت تولید ساال ه برای تامین ا رهی 

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 دارد.  د خوب اریاستان که سررت باد بت تموقعی •

 باال. دو جها   دمحو  یتقا ا •

 . تیرشد مورد ا تزار جمع •

  یرو ی  ی برا ی فرصت کار 9و   د بوم دکار تتصص ی روی   ی برا ی فرصت کار 12ارائه  •

 . درتتصصیکار غ

 تتیز  ط یدوستدار مح ژروها 

 مشوق ها و امتیازات 

   مشور ها:

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

 فعالیت مشمول میاد آن باشد.

 امنا او ویژا:     

 . هی اول ی ها ه ید ییتا یدارا  د موک دولت ک ی. ارائه 1

 ژروها.  ی ها و خدماو الزی برا رساختیز ن ی. تام2

 میویون لیر سوریه  80 هزینه تخمینی 

 سال 3 دوره بازگشت سرمایه

 سال  2.7 زمان بازگشت سرمایه 

 

 



 الكهربائية  الطاقة  لتوليد  ريحية  مزرعة 

 

 

 الموقع 
   بالحلس  الصناعية المنطقة  جانب –  القنيطرة   
 / 1/  رقم  العقار  

 تفاصيل الفرصة 

   من لالستفادة  عنفات / 7/  من مؤلفة ريحية مزرعة إقامة
   للمحطات الطاقة وتوفير الكهرباء، لتوليد  الرياح طاقة

 سنويا    واط ك/ 9198000/  إنتاجية  بطاقة الحرارية،

 مبررات الفرصة

 .للرياح  ممتازة   سرعة فيه  تتوافر  الذي  المحافظة موقع •
 .مرتفع وعالمي  محلي  طلب •
 .للسكان  متوقع نمو •
 .متخصصة  غير لعمالة/  9/و  متخصصة  محلية لعمالة عمل  فرصة/  12/توفير •
 للبيئة  صديق  مشروع •

الحوافز  

 والتسهيالت 

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

 : التسهيالت الخاصة 

 المبدئية  الموافقات  على  حاصل  الدولة أمالك من  عقار  تقديم  .1
 .  للمشروع الالزمة  والخدمات  التحتية  البنية  توفير .2

 س .ل  مليون  80 التقديرية الكلفة  

  تأسيسمدة 

 المشروع 
 سنوات  3 

  رأس استرداد فترة

 المال 
 سنة 2.7

 الجهة المسؤولة  

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

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


