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A-Z EXHIBITORS LIST
Abnaa' Almarhoom Abdulghani Alfawal
ABNAA MOHAMAD NABLSE
African Wood TTIB
Agricultural cooperative Bank
Al Abdallah Company
Al Akram for Trading
Al Ankabwt Company
Al Hayek Laser Burning
Al Khair Est. Industry and Trade
Al Shaieb for oriental chandeliers
Al Waha for producing water pumps
AlBoush
AlBoush & AlBareni
AL-HAFEZ GROUP FOR INUDUSTRY &
TRADING
Aljawadia Agency L.L.C
Al-Maktab Café
Al-Moutamayez Marketing
ALTAJ ALZAHABI
ALUM CABLE KAVEH
Alvand Tile & Ceramic Industries
AL-yousser For Engineering Upgrade Co. LTD.
Amal Al Sham
Amn Pardazan Kavir
Anaaco Group
Arabesque Center
Architect Mohammad Assaf Office
Ard Machine MFG Co.
ARG Telecom
Aria Royal Building Company
Arian Foulad Gharb Co.
Arshid Pardaz
Arshin Negar Choob Zagros
ARYA BARON
Atieh Steel. Co
Avand Biscuit (Negin Asal Co.)
Avers
Aviation Industries Organization
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A-Z EXHIBITORS LIST
Azar Fire protection SAL
Azimut srl Photovoltaic Technologies
Bahbouh Trading & Industry
Balkis Ceramic Industry
Barakat for Insulation & Construction
Barghgir Toos Company
Barkat Pharmacutical Group
BBS Crack
BCC Logistics
Behineh Pardazesh Engineering Co.
BMR
Bohemian Arts
Bonab Steel Industry Complex
BORNA TELECOM
CAYAN trading company
Ceram Negar Tile
Cham Gate
Cham Wings Airlines
Change SCL / Syria – China Logistics
Chashmandaz Ertebat Co.
CHAUFFAGEKAR IND. CO.
Child College
CHRONOS
CJSC «ZETO» Plant of electrotechnical equipment
Commercial Bank of Syria
Constriction Contractors Association
Control Farayand Pasargad
Crazy beeez
DAAEM
Damascus Cham Holding
Damascus Securities Exchange
Damascus University (Faculty of Architecture)
Damascus University (Faculty of Civil Engineering)
Damex CNT Intl
DATAPOWER
Development & Construction Co. for trading &
contracting
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Dgror Institute For Decoration-Light Construction &
Insulation
Dilman Door Manufacturing Company
Domus Living Solutions
DORMAKABA / MOVABLE WALLS
Ehab Alhariri Trading Est.
El Hosary & Makki Establishment
Electronic Afzar Azma Stand
Embassy of India
Embassy of Iran
Embassy of Venezuela
Emirates Gate
Eng. Mustafa Ghalib Shaaerah Group
Engineering & Marble
Enterprises Development Authority
Esfahan Ahan Apadana
Esfahan Steel Company (ESCO)
EURO ART
EVEREST
Falcon for Security Systems and Services
FANAVA GROUP
Faraz Polymer
Fars EOR Technologies (FETCO)
Fereks
Free Zones
Garm felez
General Cement Corporation
General commission of Development and Real
Estate Investment
General company for building & construction
General company for hydraulic studies
General company for manufacture of cables
General establishment for chemical industries
General establishment for Electricity Distribution
General establishment for Electricity generation
General Establishment for Geology and Mineral
Resources
General organization for housing
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General Roads & Bridges Company
Geometric Cube
Ghadir Solutions
Global – Consult Belgium
Golnoor Co.
Halabi For Industry & Trade
HAMED HIGH-TECHs Co.
HANGZHOU FANGYUAN PLASTICS MACHINERY
CO., LTD.
HARBR PAINTS
Idehno Atieh Co.
Industrial Bank
Industrial Sukkar Facility
Injazat
International Business Centre Co. sas Trade
company
International Company for Steel Rolling LTD.
Internet Service Provider Yara
Iran Electronics Industries (IEI) Company
IRAN NATIONAL INNOVATION FUND ( INIF)
Iranian Telecommunication Manufacture Company
ITA SARIR IRANIAN
Jawhara Capital
JOUD WOOD
Kaadan Group FZC
KAMALEH Est. FOR ADVERTISING & ROAD
INDUSTRIES
KAPITELL SYRIA
Karsan Hatra Company
Kashan AmirKabir Steel Company
Kashar Trading Est.
Kattan tradind Est.
KFOURY ENGINEERING & CONTRACTING
khazarelectricco
Khouzestan Oxin Steel CO
LADA-FLAKT Ltd
LAMAR
lampardour
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Legend Tempered Glass
Libra law firm
LLC «PromMontazh»
LLC «Сenter for the development of innovative
projects»
LLC “ Cable Factory “EXPERT-CABLE”
Magic Carpet SARL
Magikal SRL.
MAITEK SRL
MAPNA GROUP
Marine Industries Organization
Mashriq for industry
Military Housing Establishment
MINGAZZINI S.R.L.
Ministry of Internal Trade and Consumer Protection
MINISTRY OF WATER RESOURCES
MJARKESH FOR FURNITURE
Mohamad Faaik Saad Eddin Co.
NAFORI.CO
Nanotech inside® by Barozzi Group
Nasir energy gostar Industrial &Construction Co.
Nassib Saad Est
NATANZ STEEL COMPLEX
National Energy Research Center ( NERC)
Nazha Logistics
NEGARAN SHAHR PRINT CO
NEKA PAPER MANUFACTURE INDUSTRIES
NIAN ELECTRONIC
Noor zanjan wire&cable co.
Nour behineh gostar khavar mianeh
NPO Vakuummash
Omayad paints general company for paints and
chemical industry
Order of Syrian Engineers and Architects.
Orient House For Heritage Damascene Paint & Its
Decoration
Orient House For Heritage Stone Mosaic
P&Z Pundz KRAMMER
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Pars Garma Construction & Industrial Co.
Pars Oil Company
PARSRASTAK INTERNATIONAL
Passion Design
Paydar choob Kaveh
Pedrini S.P.A
Persia Oil and Gas Industry Development Co.
Persian Gulf Pertrochemical Commercial Company
Popular Credit Bank
Porsoo Electronic Radmehr Engineering co.
Public Establishment for transmission of Electricity
Rajha Mika
Raymandtech (Gowarab Products)
Real Estate Bank
RED SOFT LLC
Renaissance for Vehicles and Contracting LLS.
RIETTI GROUP SRL
Rifai Company for lighting, Furniture & Gifts
Royan Poushesh Aria vahdat
Saleem Abbar & Sons Trading Co. Ltd
Sastef
Saving Bank
SAYEH GOSTAR CO.
SAZAN Co.
SAZI Company
Schnell Home Srl Unipersonale
Sehnaoui Company
SETCO LLC.
Shahin Engineering Foundation
Sinoma Overseas Development Co. Ltd
SOLARIS seven s.r.o.
Speed House Building construction
SRIYO
SSGCRETE
Steinex S.R.L
Syria Alghad
Syrian commission of finical markets securities
Syrian Insurance
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A-Z EXHIBITORS LIST
Syrian Insurance Supervisory Commission
Syrian Investment Agency
Syrian Ministry of Tourism
Syrian Railways
Syrian Systems & Solutions
Tabarak CO.
Tadbir Construction & Development Group
Tajali Mehr Iranian
Talashgaran Eghtesad paydar co.
Tech Export Services Corridor
Tehran Seemorgh System
Telecommunication Industry of Iran
Terzian Elevators CO
The Center for Economic Cooperation of the
Republics - LLC
The Ministry of Electricity
The Ministry of petroleum and Mineral Recourses
The Ministry of Public Works and Housing
Tooscut Ind. Co.
Tosee Electronic Safir co.
Tropical food Machinery – Italy
Truemax
Twenty Two Architectural Groups
United Energy Developers Co.
UNITED FOR TRADING ABD ALNABI AKHWAN
VISION OF FUTURE
WAGON PARS
WINTECH
World building materials
XimaTech
Youssef Hasswani Co.
Zantout & Partners Co. for Trading
Zarin Glass Company
Zarrin Samaneh Shargh Co.
Zavod RTI-KAUCHUK
Zeina Trading Co
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EXHIBITORS LIST
Abnaa' Almarhoom Abdulghani Alfawal
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Almalek Faisal Str.
Tel: +963 11 233 4400 / +963 11 233 2704
Mobile: +963 933 211 430
Fax:
Email:
Website:
Profiles: import of steel pipes and accessories
Person in charge: Belal Al Fawal
Branches & Agents: Sehnaya Warehouse
Company Description:
Is one of the leading companies in the Syrian Arab Republic
specialized in the import of steel pipes and accessories.
Since the 1980s, the company has evolved into several
stages to cope with the general developments in Syria,
especially in the field of providing projects in the private
and public sectors, all necessary for the reconstruction
of Syria, such as pipes for drinking water and sanitation.
We have imported materials from the leading companies in
the manufacture of pipes in friendly countries, such as Russia,
China, and we are authorized agents of the Arab Company for
the manufacture of metal pipes in Jordan.
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أبناء المرحوم عبد الغني الفوال
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -شارع الملك فيصل
الهاتف+963 11 233 4400 / +963 11 233 2704 :
الموبايل+963 933 211 430 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :استيراد انابيب الحديد واكسسواراتها
الشخص المسؤول :بالل الفوال
الفروع والوكالء :مستودع صحنايا
لمحة عن الشركة:
شركة ابناء المرحوم عبد الغني الفوال هي إحدى الشركات الرائدة في الجمهورية العربية
السورية المختصة في مجال استيراد األنابيب الحديدية واكسسواراتها بكافة أنواعها بدئنا
أعمالها منذ الثمانينات ،وقد تطورت الشركة الى عدة مراحل لتواكب التطورات العامة في
بلدنا الحبيب سوريا ،وخاصة في مجال تزويد المشاريع في القطاع الخاص والعام ،بكل ما
يلزم لمشاريع إعادة إعمار سوريا ،من االنابيب الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي.
وقد قمنا باستيراد المواد من أهم الشركات الرائدة في صناعة األنابيب في الدول الصديقة،
مثل روسيا ،الصين ،كما أننا وكالء معتمدين للشركة العربية لصناعة المواسير المعدنية
في األردن
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ABNAA MOHAMAD NABLSE
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Manakhliya
Tel: +963 11 2223717 / +963 11 6766086
Mobile: +963 933 229962
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Mouaz Nablse
Branches & Agents: Sehnaya Factory
Company Description:
Mohammad Nabulsi Company was established in 1996 based
in Damascus Manakhliya.
specializes in :
Manufacturing irrigation hoses and sanitary equipment.
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أبناء محمد نابلسي
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :مناخلية
الهاتف+963 11 2223717 / +963 11 6766086 :
الموبايل+963 933 229962 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول :معاذ نابلسي
الفروع والوكالء :معمل صحنايا
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة محمد نابلسي عام  1996الكائنة في دمشق مناخلية وهي مختصة في :
تصنيع وصالت المياه – وصالت الخراطيم الزراعية
تصنيع بواري فلنجات الغطاس
تصنيع وصال كروم للغطاس
فتح سن لجميع مقاسات البواري الحديد
تصنيع تيج حامل عامود كهرباء بأنواعها الخشبية والحديد
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African Wood TTIB
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Maysaloun Street, Opposite Al Sham Hotel.
Tel:
Mobile: +963 961 114 222
Fax:
Email: africanwood.ttib@outlook.com
Website: www.Lebbos.com
Profiles: African Wood Marketing
Person in charge: Michael Lebbos
Branches & Agents:
Company Description:
Specialized in woods species from all over the world since
1990.
Representing T.T.I.B - Tropical Temper Industry Board, They
are producing many species of Nobel African wood from their
forests in Gabon.
Also representing AFRICAN WOOD Co. who are located in
Tripoli port free zone – Lebanon
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ل ّبس لالخشاب اإلفريقية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق شارع ميسلون مقابل فندق الشام
الهاتف:
الموبايل+963 961 114 222 :
الفاكس:
البريد االلكترونيafricanwood.ttib@outlook.com :
الموقع االلكترونيwww.Lebbos.com :
االختصاص :تسويق االخشاب االفريقية
الشخص المسؤول :ميشيل لبس
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
متخصصون في عالم األخشاب من كافة أنحاء العالم منذ عام .1990
نمثل شركة  TTIBالعالمية المنتجة للعديد من أنواع االخشاب االفريقية من غاباتهم في
الغابون /إفريقيا.
وشركة  African woodفي لبنان – المنطقة الحرة لميناء طرابلس ،حيث يوجد العديد
من أنواع لألخشاب المنتجة في الغابون وهو حل مثالي لتوفير الوقت.
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Agricultural cooperative Bank
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - processing area - beside the hotel illiteracy
Tel: +963 11 2215497 / +963 11 2325356
Mobile: +963 999 775 954
Fax: +963 11 2313856 / +963 11 2325696
Email: agrobank@mail.com
Website: www.agrobank.gov.sy
Profiles: General Institution – Agricultural bank
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
The agricultural cooperative bank is one of the oldest worker
in the Syrian Arab Republic. It was established on 15 August
1888 and is also one of the largest banks in Syria with a capital
of 20 billion Syrian pounds and has branches of 106 branches
spread throughout the bank is considered one of the most
important joints in the process of sustainable development
in Syria . It contributes to the development of the national
economy by supporting agricultural and rural development
by providing the necessary funding for the implementation of
the agricultural plan and financing of industrial and marketing
industries, crafts and crafts in the countryside.
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المصرف الزراعي التعاوني
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -منطقة التجهيز  -جانب فندق امية
الهاتف+963 11 2215497 / +963 11 2325356 :
الموبايل+963 999 775 954 :
الفاكس+963 11 2313856 / +963 11 2325696 :
البريد االلكترونيagrobank@mail.com :
الموقع االلكترونيwww.agrobank.gov.sy :
االختصاص :مؤسسة عامة  -المصرف الزراعي التعاوني
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
البنك التعاوني الزراعي هو أحد أقدم المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
تأسس في  15آب  1888وهو أيضا واحد من أكبر البنوك في سوريا برأس مال قدره
 20مليار ليرة سورية ويبلغ عدد فروعه  /106/فروع موزعة في جميع أنحاء القطر
ويعتبر واحد من أهم المفاصل في عملية التنمية المستدامة في سوريا .حيث يساهم في
تنمية االقتصاد الوطني من خالل دعم التنمية الزراعية والريفية عن طريق توفير التمويل
الالزم لتنفيذ الخطة الزراعية وتمويل المنشآت الصناعية والتسويقية ،والمهن والحرف
اليدوية في الريف.
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Al Abdallah Company
Country: Syria
Stand No: D12-E9
Address: Damascus – Almazraah
Tel: +963 11 443 7649
Mobile: +963 965 333 800 / +963 965 333 801
Fax: +963 11 443 7648
Email: alabdallacontractingco@hotmail.com
Website:
Profiles: construction and restoration works
Person in charge: Fadi Alabdallah
Branches & Agents:
Company Description:
was established in 2017 under the supervision and management
of a group of engineers specialized in the implementation of
large projects in the world of construction. Since its inception,
the management of the company has taken it upon itself to
imprint a fingerprint and light in every project it carries out and
adopts.
Our Services:
• Provide technical labor in all disciplines (construction roads - building)
• Provide and implement bridges, roads and civil and
construction works
• Provide full studies for the manufacture and implementation
of asphalt
30
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شركة العبد هللا
البلد :سورية
رقم الستاندD12-E9 :
العنوان :دمشق – المزرعة
الهاتف+963 11 443 7649 :
الموبايل+963 965 333 800 / +963 965 333 801 :
الفاكس+963 11 443 7648 :
البريد االلكترونيalabdallacontractingco@hotmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :أعمال البناء والترميم
الشخص المسؤول :السيد فادي العبد هللا
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة العبد هللا للتجارة والمقاوالت عام  2017بإشراف وإدارة مجموعة من
المهندسين المتخصصين في تنفيذ المشاريع الكبيرة في عالم البناء .ومنذ نشأتها ،أخذت
إدارة الشركة على عاتقها أن تطبع بصمة وضاءة في كل مشروع تنفذه وتتبناه.
خدماتنا:
تقديم العمالة الفنية في جميع االختصاصات (انشاء  -طرق  -بناء)
تقديم وتنفيذ الجسور والطرق واألعمال المدنية واإلنشائية
تقديم الدراسات الكاملة لصناعة وتنفيذ المجبول االسفلتي
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Al Akram for Trading
Country: Syria
Stand No: E 20
Address: Damascus – Rawda
Tel: +963 11 3328096
Mobile: +963 950008440
Fax:
Email: AlAkram443@gmail.com
Website:
Profiles: Shipping and Clearance
Person in charge: Waheb Kassab Bashi
Branches & Agents: Turkey: (+9054545652633)
Iran: (+98 9357493446)
Egypt - Cairo: (+20 1274297007)
Lebanon - Adma: (+961 71057567)
Company Description:
Al Akram for trading & Customs Clearance
Is a leader in this field for more than 25 years.
And our goal is to «simplify and facilitate the shipping and
import operations of our customers.»
By following the simplest things and our customs experience
Your trust is our goal.
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األكرم للشحن والتخليص الجمركي
البلد :سورية
رقم الستاندE 20 :
العنوان :دمشق – ساحة الروضة
الهاتف+963 113328096 :
الموبايل+963 950008440 :
الفاكس:
البريد االلكترونيALAkram443@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :شحن بحري وتخليص جمركي
الشخص المسؤول :وهيب قصاب باشي
الفروع والوكالء :تركيا  -مرسين ( +90 54545652633) :
إيران ( +98 9357493446) :
مصر – القاهرة( +20 1274297007) :
لبنان – أدما( +961 71057567) :
لمحة عن الشركة:
شركة األكرم للشحن والتخليص الجمركي هي رائدة في هذا المجال منذ أكثر من  25سنة,
وهدفنا دائما ً تبسيط وتسهيل عمليات الشحن واإلستيراد الخاصة بعمالئنا
من خالل متابعتنا ألبسط األمور وخبرتنا الجمركية.
ثقتكم هدفنا.

33

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Al Ankabwt Company
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus Country Side
Tel: +963 11 692 8375
Mobile: +963 991 437 335
Fax:
Email: aalankabwt375@gmail.com
Website:
Profiles: Manufacture of water and oil paints and insulation
materials
Person in charge: Abdul Salam Saleh
Branches & Agents:
Company Description:
AL ANKABWT Paints was established in 2011 as a highly
ambitious enterprise the engineers efforts have resulted in the
vision and dedication towards achieving balanced grow the for
a leading company in the high - quality paints industry
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شركة العنكبوت
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق
الهاتف+963 11 692 8375 :
الموبايل+963 991 437 335 :
الفاكس:
البريد االلكترونيaalankabwt375@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص : :صناعة الدهانات المائية والزيتية ومواد العزل
الشخص المسؤول  :عبد السالم صالح
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة دهانات العنكبوت عام  2011كمؤسسة ذات طموحات كبيرة وقد أثمرت
جهود المؤسسين من خالل رؤيتهم وتفانيهم نحو تحقيق توسع متوازن لشركة رائدة في
صناعة الدهانات بجودة عالية.
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AL HAYEK BURNING LASER
Country: Syria
Stand No: C16 & D15
Address: HAREKA – DAMASCUS - SYRIA
Tel: +963 11 2250068
Mobile: +963 933 501 502
Fax:
Email: mouaz79@gmail.com
Website: www.facebook.com/burninglaser.co
Profiles: Industrial Machinery Trading
Person in charge: MOUAZ ALHAYEK
Branches and Agents: Hama agent: +963 993 569 691
Company Description:
Burning Laser is a trading company which provides first class
and high quality industrial machines and their spare parts.
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AL HAYEK BURNING LASER
البلد :سورية
رقم الستاندC16 & D15 :
العنوان :دمشق – حريقة – سوق الجوخ
الهاتف+963 11 2250068 :
الموبايل+963 933 501 502 :
الفاكس:
البريد االلكترونيmouaz79@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.facebook.com/burninglaser.co :
االختصاص :تجارة اآلالت الصناعية
الشخص المسؤول :معاذ الحايك
الفروع والوكالء :وكيل حماه +963 993 569 691 :
لمحة عن الشركة:
شركة الحايك  Burning Laserهي شركة تجارية تقدم خدمة بيع اآلالت الصناعية
(القص والحفر بالليزر  -الرشة الليزرية  -آالت تلحيم المجوهرات  -البالزما CNC -
 ووترجت  )....كما تقدم خدمات بعد البيع من كفالة وصيانة وقطع تبديل لجميع اآلالتالصناعية
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Al Khair Est. for Industry and Trade
Country: Syria
Stand No: B16-C17
Address: Damascus – Almedan
Tel: +963 11 888 9833
Mobile: +963 945 000 663
Fax:
Email: alkhair2.est@gmail.com
Website:
Profiles: Insulation Materials - Adhesives - Ceramic Grout
Person in charge: Mohhamad Khair Al Tahhan
Branches & Agents:
Company Description:
The company was established based on logical datum,
conditions of the surrounding environment and the future
needs of our products.
Considerable factors:
The logical vision of the situation of buildings and facilities in
the near future, which is constantly evolving and prosperity,
which provides us with a good investment climate and
continuous motivation to gain the trust of the customer to meet
all requirements.
We are increasing our efforts to become the first product
nationally and globally.
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مؤسسة الخير للصناعة والتجارة
البلد :سورية
رقم الستاندB16-C17 :
العنوان :دمشق – ميدان
الهاتف+963 11 888 9833 :
الموبايل+963 945 000 663 :
الفاكس:
البريد االلكترونيalkhair2.est@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :مواد عزل  +الصق  +روبة سيراميك
الشخص المسؤول :محمد خير الطحان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة
لقد أسست هذه المؤسسة بناء على معطيات منطقية وظروف البيئة المحيطة وبناء على
االحتياجات المستقبلية لمنتجاتنا.
ومن هذه العوامل التي أخذت بعين االعتبار :الرؤية المنطقية لوضع األبنية والمنشآت
في المستقبل القريب اآلخذ بالتطور المستمر واالزدهار مما يوفر لنا مناخ استثماري جيد
والتحفيز المستمر على اكتساب ثقة الزبون لتلبية كافة متطلباته.
أصبحت منتجاتنا توازي المنتجات العالمية من حيث جودتها والطلب عليها في السوق
المحلي .ونحن نعمل على زيادة جهودنا ليصبح منتجنا هو المنتج الوطني والعالمي األول.
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Al Shaieb for oriental chandeliers
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Bab Sharqi
Tel: +963 11 535 6071
Mobile: +963 944 697 620 / +963 944 370 026
Fax:
Email:
Website:
Profiles: oriental chandeliers
Person in charge : Ziad Al Shaieb
Branches & Agents: Sharjah - United Arab Emirates
Company Description:
A profession inherited from the father of a grandfather, an
ancient Syrian craft
Preserving the ancient Damascene heritage
We have branches in UAE
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الشايب للشرقيات
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -باب شرقي
الهاتف+963 11 535 6071 :
الموبايل+963 944 697 620 / +963 944 370 026 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :ثريات شرقية
الشخص المسؤول :زياد الشايب
الفروع والوكالء :دبي  -الشارقة
لمحة عن الشركة:
مهنة متوارثة ابا ً عن جد  ،حرفة سورية عريقة
محافظين على التراث الدمشقي العريق
لدينا فروع في االمارات العربية المتحدة
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Al Waha for producing water pumps
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Al fahamah
Tel: +963 11 2228401
Mobile: +963 944 351 099
Fax:
Email: wahapumpe@mail.com
Website:
Profiles: water pumps and agricultural houses industries
Person in charge: Mohamad Barghouth
Branches & Agents : all Syrian governorates
Company Description:
The company was founded in 1965 to manufacture agricultural
water pumps and various measurements and high quality
according to international specifications.
It covered most of the Syrian Arab Republic markets and then
spread to include some Arab countries in competition with
some foreign companies .
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الواحة لصناعة مضخات المياه
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -الفحامة
الهاتف+963 11 2228401 :
الموبايل+963 944 351 099 :
الفاكس:
البريد االلكترونيwahapumpe@mail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :صناعة مضخات المياه والبيوت الزراعية.
الشخص المسؤول :محمد البرغوث
الفروع والوكالء :كافة المحافظات السورية
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة عام  1965لتقوم بصناعة مضخات المياه الزراعية بقياسات متنوعة
وجودة عالية حسب المواصفات العالمية وقد غطت معظم أسواق الجمهورية العربية
السورية ثم امتدت لتشمل بعض البلدان العربية لتنافس بعض الشركات األجنبية وقد أنشأت
مؤخرا مصنع لصناعة البيوت الزراعية بمواصفات عالمية وما زالت مستمرة لتواكب
التطور.
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AlBoush
Country: Syria
Stand No:
Address: Adra Industrial city, Fifth Sector
Tel: +963 11 5853335
Mobile: +963 933 216 269
Fax:
Email: naeemb7117@gmail.com
Website:
Profiles: Marble & Granite
Person in charge: Mohammad Suliman Al Boush
Branches & Agents :
Company Description:
Al Bosh Marble & Granite was established in 1984. Working in
the field of exporting local marble to many Arab countries and
has implemented many projects in Syria and Arab countries
and now still working in the field of import and export of all
types of marble and granite.
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البوش
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :عدرا الصناعية القطاع الخامس
الهاتف+963 11 5853335 :
الموبايل+963 933 216 269 :
الفاكس:
البريد االلكترونيnaeemb7117@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :رخام وغرانيت
الشخص المسؤول :محمد سليمان البوش
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة منذ عام  1984للعمل في مجال تصدير الرخام المحلي للعديد من الدول
العربية وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع في سورية والدول العربية واآلن ال تزال تعمل
في مجال استيراد وتصدير كافة أنواع الرخام والغرانيت.
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AlBoush & AlBareni
Country: Syria
Stand No:
Address: Alsaleemah – the main St.
Tel:
Mobile: + 963 933 288 233 / +963 932 042 222
Fax:
Email: naeemb7117@gmail.com
Website:
Profiles: Marble, granite, decoration and carving
Person in charge: Mahmoud Al Bareni
Branches & Agents :
Company Description:
The company was founded in 2000 and works in the field of
marble, granite, mosaic and paintings and we have several
projects in Syria and Arab countries (Iraq, Jordan, UAE,
Lebanon)
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البوش والبعريني
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :السليمة الشارع الرئيسي
الهاتف:
الموبايل+ 963 933 288 233 / +963 932 042 222 :
الفاكس:
البريد االلكترونيnaeemb7117@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :رخام والغرانيت وزخرفة ونحت
الشخص المسؤول :محمود البعريني
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة عام  2000وتعمل في مجال الرخام والغرانيت والفسيفساء واللوحات
الفنية وقمنا بعدة مشاريع في سورية والدول العربية (العراق ،األردن ،االمارات ،لبنان).
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AL-HAFEZ GROUP FOR INUDUSTRY & TRADING
Country: Syria
Stand No: A 12
Address: Country Side Damascus - Al-kisweh – Dair Ali
Tel: +963 11 694 1494 / +963 11 694 1493 / +963 11 694 1892 /
+963 11 694 14891
Mobile: +963 955 215 213
Fax: +963 11 694 1890
Email: info@alhafeztrading.com
Website: www.alhafeztrading.com
Profiles: Trading & Chemicals Industry
Person in charge : Mohamad Al Moushref
Branches & Agents:
Company Description:
AL-HAFEZ group for trading & chemicals industry
We are a specialized in all the kinds of paints and Solvents
(white sprit, thinner and organic solvents).
In addition, We are selling specific raw materials for all painting
industries with a wide range of related materials.
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مجموعة الحافظ
البلد :سورية
رقم الستاندA 12 :
العنوان :ريف دمشق – الكسوة – دير علي
الهاتف+963 11 694 1494 / +963 11 694 1493 :
+963 11 694 1892 / +963 11 694 14891
الموبايل+963 955 215 213 :
الفاكس+963 11 694 1890 :
البريد االلكترونيinfo@alhafeztrading.com :
الموقع االلكترونيwww.alhafeztrading.com :
االختصاص :صناعة وتجارة الدهانات والمذيبات والعوزال
الشخص المسؤول :محمد المشرف
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
نحن مجموعة الحافظ للصناعات الكيميائية متخصصون في صناعة األطلية بمختلف
أنواعها وصناعة المذيبات (نفط – تنر – مذيبات عضوية).
كما نقوم ببيع المواد األولية الخاصة بصناعة األطلية ومذيبات األحبار ومجموعة كبيرة من
المواد األخرى المتعلقة بها ,إضافة إلى الباودر الحراري الخاص بالمعادن.
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Aljawadia Agency L.L.C
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Mazraa -Saleh Al ali Avenue
Tel: +963 11 4471847
Mobile: +963 99 7697350
Fax:
Email: info@aljawadia.com
Website: www. aljawadia.com
Profiles: Agricultural Machinery and Building Materials
Person in charge: Eng. Rabih Aljord
Branches & Agents:
Qara Branch: Damascus Homs Highway Tel: +963 11 7855589
Qatana Branch: Opposite Agricultural Cooperative Bank
Tel: +963 11 6894400 / E-mail:gallery@aljawadia.com
Company Description:
Company offers the best services in presenting high quality
Agricultural Machinery, including Modern Tractors with
All implements and accessories needed. provides real
maintenance, guarantees all the machinery, and availability of
spare parts.
taking part in developing and organizing agricultural sector
through partnerships with our local agents and distributors
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شركة الجوادية للوكاالت ذ.م.م.
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – مزرعة – جانب جامع اإليمان – جادة صالح العلي
الهاتف+963 11 4471847 :
الموبايل+963 99 7697350 :
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@aljawadia.com :
الموقع االلكترونيwww.aljawadia.com :
االختصاص :آليات زراعية  /مواد بناء
الشخص المسؤول :المهندس ربيع الجرد
الفروع والوكالء:
فرع قارة :أوتوستراد دمشق  -حمص الدولي هاتف+963 11 7855589 :
فرع قطنا :مقابل المصرف الزراعي التعاوني هاتف+963 11 6894400 :
لمحة عن الشركة:
تهدف الشركة إلى تقديم أفضل الخدمات وتوفير أفضل اآلليات الزراعية من الجرارات
المتنوعة مع ملحقاتها.
وتؤمن الضمانات مع قطع الغيار الالزمة والحرص على توفير الجودة من ماركات عالمية.
التميز من خالل أعمالنا ذات الخبرات العالمية والمشاركة في تطوير القطاع الزراعي من
خالل شراكة حقيقية مع وكالئنا المحليين لتوفير أفضل الخدمات وأحدث اآلليات.
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Al-Maktab Café
Country: Syria
Stand No: Hall 10.1
Address: Victoria Bridge, Sabbagh Building, Damascus - Syria
Tel: +963 11 2221858
Mobile:
Fax: +963 11 2243933
Email: info@almaktabcafe.com
Website: www.almaktabcafe.com
Profiles:
Person in charge: Dr. Boutross Assad
Branches & Agents:
Al Qoussour - Tel: +963 11 4437304
Mashru' Dummar - Tel +963 11 3163666
Company Description:

Al-Maktab relies on utilizing a large space for its dining halls including
the highest quality of equipment, air conditioning, heating and air vents
to suction smoke, odors and purify the atmosphere. Also, giant electric
generators, solar power energy and high speed internet is available.AlMaktab has its own personal touch providing a food and beverage menu
which varies monthly and caters to the seasons in order to satisfy all of
our customer’s tastes. On top of our food's delicious flavor, Al-Maktab
ensures that its products conform to the highest quality and abide by the
Food Safety Standards.Furthermore, Al-Maktab initiates events, such
as entertainment activities, cultural events, and competitions. Each
month, a selection of events is chosen to be organized. Additionally,
large screens broadcast the most important sporting events and
international shows, enabling customers to enjoy a variety of different
options in one sitting. Al-Maktab dedicates children with a play area,
and frequent interactive activities.
Everything that a family needs is available at Al-Maktab, in a new comfortable
lifestyle. It’s the new concept of cafés that everyone is in search for.
The beginning of Al-Maktab started in Al Qusoor, currently in Mashru'
Dummar, in the future Al-Maktab Cafés will witness distinguished
expansions.
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مقهى المكتب
البلد :سورية
رقم الستاندHall 10.1 :
العنوان دمشق – جسر فكتوريا – بناء الصباغ
الهاتف+963 11 2221858 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2243933 :
البريد االلكترونيinfo@almaktabcafe.com :
الموقع االلكترونيwww.almaktabcafe.com :
االختصاص :إطعام
الشخص المسؤول :الدكتور بطرس أسد
الفروع والوكالء :مقهى المكتب – القصور – هاتف  / +963 11 4437304مقهى
المكتب – مشروع دمر – هاتف +963 11 3163666
لمحة عن الشركة:
يعتمد المكتب المساحة االسـتيعابية الكبيرة لصاالته والتجهيزات عالية الجودة من تدفئة
وتكييف وشفط للدخان والروائح وتنقية الهواء ،باإلضافة إلى المولدات الكهربائية العمالقة
وتجهيزات الطاقة الشمسية واالنترنت السريع.
للمكتب بصمته الخاصة من خالل قائمة مأكوالته ومشروباته المتجددة شهريا ً والمواكبة
لجميع المواسم ،والتي يتم وضعها من أجل تلبية جميع أذواق رواده .عالوة على طعمها
الرائع ،يؤكد المكتب على الجودة العالية لمنتجاته ومطابقتها لشروط السالمة الغذائية.
كما يولي المكتب اهتماما ً بالفعاليات واألنشطة الترفيهية والثقافية والبطوالت التنافسية،
حيث ينظم شهريا ً باقة منتقاة من الفعاليات ،باإلضافة إلى الشاشات العمالقة التي تنقل أهم
المباريات الرياضية والعروض العالمية ،ليتيح لرواده االستمتاع بخيارات عديدة في مكان
واحد .أما األطفال فيخصص لهم المكتب مساحة خاصة ونشاطات تفاعلية ترفيهية دائمة.
إن كل ما تحتاجه العائلة ستجده في المكتب ،بأسلوب حياة جديد ومريح ،فهو المفهوم الجديد
للمقاهي الذي يبحث عنه الجميع .كانت البداية من المكتب في القصور ،واليوم في مشروع
دمر ،ومستقبالً ،مقاهي المكتب إلى توسعات نوعية.
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Al-Moutamayez Marketing
Country: Syria
Stand No: C8
Address: Syria - Damascus
Tel:
Mobile: +963 993357111
Fax:
Email: al2017motamaez@gmail.com
Website: www.enggroupsy.com / www.commercialsy.com
/ www.industrysy.com
Profiles: Specialized Guides
Person in charge: Rami Abed Raboh
Branches & Agents:
Company Description:
Al-Moutamayez Marketing Team issues the specialized guides
in several fields (Industrial, Syrian comprehensive guide, Adra
Industrial City Guide- Guide of the Syrian products prepared
for export) in both hard copies and digital copies.
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فريق المتميز للتسويق
البلد :سورية
رقم الستاندC8 :
العنوان :سورية – دمشق
الهاتف:
الموبايل+963 993 357111 :
الفاكس:
البريد االلكترونيal2017motamaez@gmail.com :
الموقع االلكتروني/ www.enggroupsy.com :
www.commercialsy.com / www.industrysy.com
االختصاص :أدلة تخصصية
الشخص المسؤول :المدير العام رامي عبد ربه
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
يقوم فريق المتميز للتسويق باصداراألدلة التخصصية وفي عدة مجاالت (الصناعي –
السوري الشامل – الهندسي – دليل مدينة عدرا الصناعية – دليل المنتجات السورية المعدة
للتصدير ) وبكال الشكلين الورقي وااللكتروني
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ALTAJ ALZAHABI
Country: SYRIA
Stand No: A.1
Address: Damascus-Mezzeh - Queen Center (City Mall) 2nd Floor - Office 207 / Sweida - Qanawat Road - Al-Zanbaqa
SQUARE - Al-Taj Tower
Tel: +96311 6661878 / +963 16 313609
Mobile: +963 996 772255 - +963 993387677
Fax: +963 11 6661879
Email: info@goldencrown-sy.com
Website: www.goldencrown-sy.com
Profiles: Contracting, import and export
Person in charge: Aysar Taj Aldin
Branches & Agents: Damascus - Sweida
Company Description:
The company started its activities in the Bolivarian Republic
of Venezuela and had a remarkable activity in Lebanon and
the desire of the owner of the company Mr. Acer Tajuddin to
return to the motherland. The company was established in
Syria since 2011 and is doing all the engineering works related
to construction, infrastructure and industrial facilities.
It owns a cadre of machinery, equipment, labor workshops and
technical engineers.
Believing in our duty to contribute to the reconstruction, we had
the privilege of participating in REBUILD.
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التاج الذهبي
البلد :سورية
رقم الستاندA.1 :
العنوان :دمشق -المزة -كوين سينتر (سيتي مول) –الطابق الثاني  -مكتب  / 207السويداء
 طريق قنوات – دوار الزنبقة  -برج التاجالهاتف+963 11 6661878 / +963 16 313609 :
الموبايل+963 996 772255 - +963 99 3387677 :
الفاكس+963 11 6661879 :
البريد االلكترونيinfo@goldencrown-sy.com :
الموقع االلكترونيwww.goldencrown-sy.com :
االختصاص :المقاوالت واالستيراد والتصدير
الشخص المسؤول :السيد ايسر تاج الدين
الفروع والوكالء :دمشق  -السويداء
لمحة عن الشركة:
بداية اعمال الشركة في جمهورية فنزويال البوليفارية وكان لها نشاط ملحوظ في لبنان
ورغبة من مالك الشركة السيد ايسر هزاع تاج الدين بالعودة الى الوطن االم تم تأسيس
الشركة في سوريا منذ عام  2011وهي تقوم بكافة االعمال الهندسية بما يخص التشييد
والبناء والبنى التحتية والمنشآت الصناعية حيث تمتلك كادرا من االليات والمعدات وورش
العمالة والمهندسين الفنيين.
وايمانا منا بواجبنا بالمساهمة بإعادة االعمار كان لنا شرف المشاركة في معرض
REBUILD
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ALUM CABLE KAVEH
Country: Iran
Stand No:
Address: Unit 9 - Alvand ST - Arjantin SQ - Tehran - Iran
Tel: +98 21 88888407-8
Mobile:
Fax: +98 21 88209352
Email: info@alumcablekaveh.com
Website: www.alumcablekaveh.com
Profiles: aluminum and copper wires
Person in charge: Hamid Tavakoli
Branches & Agents:
Company Description:
Alum Cable Kaveh, with decades of experience in producing
aluminum and copper wires is founded in order to produce
Aluminum, Aluminum Alloy, and copper Cables.
The 20’000-squire area of Factory is located in Kaveh
Industrial zone, Iran, where is close to the other production
factories of the Corporation. Alum Cable Kaveh, by the effort
of experienced personnel using modern technology has great
capability of producing Aluminum, Aluminum Alloy and copper
Cables, with prominent quality.
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ALUM CABLE KAVEH
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانUnit 9 - Alvand ST - Arjantin SQ - Tehran - Iran :
الهاتف+98 21 88888407-8 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88209352 :
البريد االلكترونيinfo@alumcablekaveh.com :
الموقع االلكترونيwww.alumcablekaveh.com :
االختصاص :أسالك النحاس وااللمنيوم
الشخص المسؤولHamid Tavakoli :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست  ،Alum Cable Kavehالتي تتمتع بخبرة طويلة في مجال إنتاج أسالك
األلمنيوم والنحاس إلى جانب إنتاج كابالت األلمنيوم وسبائك األلومنيوم والنحاس.
تقع مساحة المصنع البالغة  20ألف متر مربع في منطقة  Kavehالصناعية بإيران،
حيث تقع بالقرب من مصانع اإلنتاج األخرى التابعة للمؤسسة .يتمتع Alum Cable
 ،Kavehبفضل جهد الموظفين ذوي الخبرة الذين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة ،بقدرة
كبيرة على إنتاج كابالت األلمنيوم وسبائك األلومنيوم والنحاس بجودة عالية.
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Alvand Tile & Ceramic Industries
Country: Iran
Stand No:
Address: NO.23, SAEEDI ST. AFRICA AVE.Tehran.Iran
Tel: +98 21 22057158
Mobile:
Fax: +98 21 22057092
Email: export2@alvandtileco.com
Website: www.Alvandtileco.com
Profiles: Ceramic Industries
Person in charge: Mr. Fakhreddin Moshiri
Branches & Agents: Fakhori Ceramic (Syrian agent)
Company Description:
Alvand Tile & Ceramic Industries Co over two decades activities
in the field of designing and manufacturing ceramic products,
by taking advantage of the most advanced technologies
in the world, supplies wall tiles, ceramic floor and granite
products(porcelain) to the domestic and international markets.
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Alvand Tile & Ceramic Industries
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNO.23, SAEEDI ST. AFRICA AVE.Tehran.Iran :
الهاتف+98 21 22057158 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22057092 :
البريد االلكترونيexport2@alvandtileco.com :
الموقع االلكترونيwww.Alvandtileco.com :
االختصاص :صناعة السيراميك
الشخص المسؤولMr. Fakhreddin Moshiri :
الفروع والوكالء :فخوري للسيراميك (الوكيل السوري)
لمحة عن الشركة:
تعمل  Alvand Tile & Ceramic Industries Coعلى مدى عقدين من النشاطات
في مجال تصميم وتصنيع المنتجات الخزفية ،من خالل االستفادة من أحدث التقنيات في
العالم ،وهي توفر بالط الجدران وأرضيات السيراميك ومنتجات الجرانيت (البورسالن)
لألسواق المحلية والدولية .
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AL-yousser For Engineering Upgrade Co. LTD.
Country: Syria
Stand No: Hall 1 - C20
Address: Syria, Damascus, Al Tajhiz, Argentina Street, behind
the Four Seasons Hotel, Alley of the Rock
Tel: +963 11 7087
Mobile: +963 9 300 37 310
Fax:
Email: info@alyousser.sy
Website: www.alyousser.com
Profiles: Integrated engineering studies, professional
engineering training, implementation supervision
Person in charge: Marah Qawas
Branches & Agents:
Company Description:
A Syrian limited liability engineering company established
in 2016, licensed by the Ministry of Internal Trade and
Consumer Protection by Decree No. 1913 and registered in
the Commercial Registers
No. /17890/. The company is specialized in providing a
completed engineering studies (Architectural – structural –
technical systems MEP – infrastructure) according to modern
international and local codes using the latest advanced tools.
In addition to the professional training of engineering cadres
in all specialties on computer skills, language and professions
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اليسر لالرتقاء الهندسي
البلد :سورية
رقم الستاندHall 1 - C20 :
العنوان :سورية ،دمشق ،التجهيز ،شارع األرجنتين ،خلف فندق الفورسيزن ،زقاق
الصخر
الهاتف+963 11 7087 :
الموبايل+963 9 300 37 310 :
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@alyousser.sy :
الموقع االلكترونيwww.alyousser.com :
االختصاص :دراسات هندسية متكاملة االختصاصات ،تدريب هندسي احترافي ،إشراف
على التنفيذ
الشخص المسؤول :مرح قواص
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة سورية هندسية محدودة المسؤولية تأسست عام  2016مرخصة بالقرار رقم
 /1913/الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومسجلة بالسجل التجاري
رقم  ،/17890/متخصصة في تقديم دراسات هندسية شاملة (هندسة معمارية – هندسة
إنشائية – األنظمة التقنية  – MEPالبنى التحتية ) وفق أحدث األنظمة والكودات العالمية
والمحلية باستخدام أحدث األدوات المتطورة ،باإلضافة إلى التدريب االحترافي للكوادر
الهندسية بكافة االختصاصات على المهارة الحاسوبية واللغوية الفنية والمهنية.
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Amal Al Sham
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus – industrial city
Tel: +963 11 544 4900
Mobile: +963 932 317 475
Fax:
Email:
Website:
Profiles : wood
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Revive the inherent Damascene heritage
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أمل الشام
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – المدينة الصناعية
الهاتف+963 11 544 4900 :
الموبايل+963 932 317 475 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :اخشاب
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
نقوم بتطعيم الخشب بالصدف
احياء التراث الدمشقي االصيل
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Amn Pardazan Kavir
Country: Iran
Stand No:
Address: Unit 505, No.2, Shahid Naderi St, Keshavarz Blvd., Tehran.
Tel: +98 21 42273
Mobile:
Fax: +98 21 89780826
Email: info@apk-group.net
Website: www.Apk-group.net
Profiles: networks and information security
Person in charge: Mehdi Nozohouri
Branches & Agents:
Company Description:
In order to provide professional unified solutions in the fields
of networks and information security, and to meet the growing
demands of the executive and private sectors in the province
and the country, APK company was established in 2008. Based
on the belief that high service quality is the key survival strategy
on the IT market, APK company has defined its mission as
the full commitment to fulfill the client’s requirements with the
highest quality, and has taken a solid step in this regard by
relying on its personnel’s expertise and creating an appropriate
platform for knowledge generation in the company.
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Amn Pardazan Kavir
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانUnit 505, No.2, Shahid Naderi St, Keshavarz Blvd., Tehran, :
الهاتف+98 21 42273 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 89780826 :
البريد االلكترونيinfo@apk-group.net :
الموقع االلكترونيwww.Apk-group.net :
االختصاص :الشبكات وأمن المعلومات
الشخص المسؤولMehdi Nozohouri :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
من أجل توفير حلول مهنية موحدة في مجاالت الشبكات وأمن المعلومات ،وتلبية المطالب
المتزايدة للقطاعين التنفيذي والخاص في المقاطعة والبلد ،تأسست شركة  APKفي عام
 .2008بنا ًء على االعتقاد بأن جودة الخدمة العالية هي إستراتيجية البقاء الرئيسة في سوق
تكنولوجيا المعلومات ،وقد حددت شركة  APKمهمتها االلتزام الكامل بالوفاء بمتطلبات
العمالء بأعلى جودة ،وقد اتخذت خطوة قوية في هذا الصدد من خالل االعتماد على خبرة
موظفيها وخلق منصة مناسبة لتوليد المعرفة في الشركة.
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Anaaco Group
Country: Iran
Stand No:
Address: No.24,Valadi St,Valiasr Square,Tehran,Iran
Tel: +98 21 28425981
Mobile:
Fax: +98 21 425982
Email: anaaco1@yahoo.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Majid Shekarian
Branches & Agents:
Company Description:
Pipe, fitting, valves manufacturers and trading company,
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Anaaco Group
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.24,Valadi St,Valiasr Square,Tehran,Iran :
الهاتف+98 21 28425981 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 425982 :
البريد االلكترونيanaaco1@yahoo.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤولMajid Shekarian :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
لألنابيب والتركيبات وصناعة الصمامات والتجارة.
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Arabesque Center
Country: Syria
Stand No:
Address:
Tel: +963 11 3126240
Mobile: +963 966 339 165
Fax:
Email: yaser.sh165@gmail.com
Website:
Profiles: Cut, saw and sculpt the rock stone
Person in charge: Yaser Al-Shawi
Branches & Agents:
Company Description:
The Company was founded in 1991; it works in the field of
cutting, sawing and decoration of rock stone.
Our products have gained popularity both domestically and
internationally.
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مركز أرابيسك
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف+963 11 3126240 :
الموبايل+963 966 339 165 :
الفاكس:
البريد االلكترونيyaser.sh165@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :قص ونشر ونحت حجر صخري
الشخص المسؤول :یاسر الشاوي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست عام  1991وهي تعمل بمجال الحجر الصخري قص ونشر وزخرفة ونالت
منتوجاتنا إقبال على المستوى الدولي والمحلي.
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Architect Mohammad Assaf Office
Country: Syria
Stand No: A3
Address: Damascus, Mashrou Dummar
Tel:
Mobile: +963 997 043 428 / +963 933 826 682
Fax:
Email: architects@mhdassaf.com
Website: www.mhdassaf.com
Profiles: architecture
Person in charge: Yazan Alouni
Branches & Agents: We have branches in all Syrian
governorates
Company Description:
Proudly; we specialize in modern and innovative designs with
a special modern style.
The architect Mohammed Assaf office offers professional
services and consulting of all kinds of real estate development,
design and management.
Particularly in architectural design, interior, exterior design and
garden design.
Along with selecting the best and most beautiful furniture and
furnishings.
Major in, project management, planning, execution and
supervision.
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مكتب المهندس المعماري محمد عساف
البلد :سورية
رقم الستاندA3 :
العنوان :سوريا – دمشق -مشروع دمر
الهاتف:
الموبايل+963 997 043 428 / +963 933 826 682 :
الفاكس:
البريد االلكترونيarchitects@mhdassaf.com :
الموقع االلكترونيwww.mhdassaf.com :
االختصاص :الهندسة المعمارية
الشخص المسؤول :يزن علوني
الفروع والوكالء :لدينا فروع في كافة المحافظات السورية
لمحة عن الشركة:
بكل فخر نقدم أحدث التصاميم المبتكرة والمتماشية مع روح العصر ،مع تقديم المساعدة
والمشورة المهنية المتعلقة بكافة جوانب التصميم واإلدارة والتطوير العقاري ،وأيضا ً كل ما
يتعلق بالتصميمات المعمارية الداخلية والخارجية والحدائقية ،مع التركيز واالهتمام باألبنية
العامة وخاصة المراكز التعليمية والدينية ،كما نقدم النصائح في اختيار أفضل األثاث
والمفروشات ،وفي إدارة المشاريع وتخطيطها واإلشراف عليها وعلى بنائها.
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Ard Machine MFG Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: Iran-Tehran-Vali-e-Asr Ave.,No2244,Seventh Floor
Tel: +98 21 88713695
Mobile:
Fax: +98 21 88729141
Email: Info@ardmachine.com
Website: www.Ardmachine.com
Profiles:
Person in charge: Mohammad Ali Shahmiry
Branches & Agents:
Company Description:
Ard Machine manufacturing company nearly 4decades of
experience in designing, machinery manufacturing, installing
and rebuilding under license of Italy’s Sangati.
During this period we have launched large and successful units
inside and outside of Iran all of which provide technical and
service support of this Company.
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Ard Machine MFG Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانIran-Tehran-Vali-e-Asr Ave.,No2244, Seventh Floor :
الهاتف+98 21 88713695 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88729141 :
البريد االلكترونيInfo@ardmachine.com :
الموقع االلكترونيwww.Ardmachine.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMohammad Ali Shahmiry :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة  Ard Machineللتصنيع  4عقود من الخبرة في تصميم وتصنيع اآلالت والتركيب
وإعادة البناء بموجب ترخيص من  Sangatiاإليطالية.
خالل هذه الفترة ،أطلقنا قطاعات كبيرة وناجحة داخل وخارج إيران ،وكلها تقدم الدعم
الفني والخدماتي لهذه الشركة.
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ARG Telecom
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 69, West Alasania St, Farmanieh Tehran, Iran
Tel: +98 21 42872000 Ext.603
Mobile:
Fax: +98 21 22838917
Email: info@argtelecom.com
Website: www.argtelecom.com
Profiles:
Person in charge: Mr. Mehrdad Miresmaili
Branches & Agents:
Company Description:
ARG Telecom as an EPC contractor in Telecom industry with
17 years of experiences.
ARG Telecom has obtained; ISO 9001- ISO 14001- ISO 18001ISO27001 certifications. Also ARG Telecom, manufactures of
CPE (Customer Premises Equipment) including all kinds of
ADSL, VDSL, ONT and LTE modems in ARG-E-Jadid Special
Economic Zone in Kerman province.
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ARG Telecom
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 69, West Alasania St, Farmanieh Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 42872000 Ext.603 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22838917 :
البريد االلكترونيinfo@argtelecom.com :
الموقع االلكترونيwww.argtelecom.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMr. Mehrdad Miresmaili :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعمل  ARG Telecomكمقاول  EPCفي صناعة االتصاالت بخبرة  17عامًا.
حصلت  ARG Telecomعلى شهادات ISO 9001 - ISO 14001 - ISO
18001 - ISO27001
كما تقوم بتصنيع معدات الخاصة بالعميل بما في ذلك جميع أنــواع أجهزة ADSL
و VDSLو ONTو LTEفي المنطقة االقتصادية الخاصة بـ  ARG-E-Jadidفي
مقاطعة كرمان.
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Aria Royal Building Company
Country: Iran
Stand No:
Address: Shahrake Ghods, Royal Complex, Tehran, Iran
Tel: +98 21 84349000
Mobile:
Fax: +98 21 84349000
Email: momamadfarahmand@gmail.com
Website: www.arc.co.ir
Profiles: building
Person in charge : Mohamad Farahmandazad
Branches & Agents:
Company Description:
Aria Royal Building Company was established in 2008 to work
effectively in the building industry and its main mission is to
employ innovative tools and investment opportunities to create
value and construction of superior quality and in accordance
with ISO 9001 standards: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS
18001: 2007 and the commitment to sustainable development
Continuously strives to improve the quality of executive and
regulatory products and processes and to maintain and
promote the health of all stakeholders.
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Aria Royal Building Company
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانShahrake Ghods, Royal Complex, Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 84349000 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 84349000 :
البريد االلكترونيmomamadfarahmand@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.arc.co.ir :
االختصاص :بناء
الشخص المسؤولMohamad Farahmandazad :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة  Aria Royal Buildingفي عام  2008للعمل في صناعة البناء،
وتتمثل مهمتها الرئيسية في توظيف أدوات مبتكرة وفرص استثمارية لخلق قيمة وبناء
جودة عالية ووف ًقا لمعايير ISO 9001: 2015، ISO14001: 2015، OHSAS
 18001: 2007وااللتزام بالتنمية المستدامة تسعى باستمرار إلى تحسين جودة المنتجات
والعمليات التنفيذية والتنظيمية والحفاظ على صحة جميع أصحاب المصلحة وتعزيزها.
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Arian Foulad Gharb Co.
Country: Iran
Stand No: A18
Address: Unit 1, 1St Floor. No.22, P.O. Box 15457-37111,
Shahim Alley, Opposite Of Hosseinieh Ershad, Shariati Ave.,
Tehran, Iran
Tel: +98 21 26400 585-7
Mobile:
Fax: +98 21 22914780
Email: info@arianfoulad.com
Website: www.arianfoulad.com
Profiles: exporting Iron and steel materials
Person in charge: Mohammad Heidari
Branches & Agents:
Company Description:
Arian Foulad Gharb Co. is an active company in exporting
Iron and steel materials from Iran to all over the world and first
exporter of steel plates to European markets. We supply a wide
range of iron and steel materials such as raw or final products.
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Arian Foulad Gharb Co.
البلد :إيران
رقم الستاندA18 :
العنوانUnit 1, 1St Floor. No.22, P.O. Box 15457-37111, Shahim :
Alley, Opposite Of Hosseinieh Ershad, Shariati Ave., Tehran,
Iran
الهاتف+98 21 26400 585-7 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22914780 :
البريد االلكترونيinfo@arianfoulad.com :
الموقع االلكترونيwww.arianfoulad.com :
االختصاص :تصدير الحديد والفوالذ
الشخص المسؤولMohammad Heidari :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
هي شركة نشطة في تصدير الحديد والمواد الحديدية من إيران إلى جميع أنحاء العالم وأول
مصدر للصفائح الفوالذية إلى األسواق األوروبية .نحن نقدم مجموعة واسعة من الحديد
والصلب مثل المواد الخام أو المنتجات النهائية.
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Arshid Pardaz
Country: Iran
Stand No:
Address: No 283, 9th Danesh Amooz, Vakilabad Boulevard,
Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran
Tel: +98 51 38843902
Mobile:
Fax: +98 51 38843903
Email: info@arshid-se.com
Website: www.arshid-se.com
Profiles:
Person in charge: Mahdi Samadi
Branches & Agents:
Company Description:
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أرشيد بارداز
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo 283, 9th Danesh Amooz, Vakilabad Boulevard, :
Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran
الهاتف+98 51 38843902 :
الموبايل:
الفاكس+98 51 38843903 :
البريد االلكترونيinfo@arshid-se.com :
الموقع االلكترونيwww.arshid-se.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMahdi Samadi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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Arshin Negar Choob Zagros
Country: Iran
Stand No:
Address: The end of Sarvestan3 St., Phase2, Industrial town,
shahr-e-kord, Chaharmahal &Bakhtiari, Iran
Tel: +98 38 33342933
Mobile:
Fax: +98 38 33343430
Email: edu_payam@yahoo.com
Website: www.larachoob.com
Profiles: wood and MDF coatings
Person in charge: Mr. Hoseinian
Branches & Agents:
Company Description:
Arshin Negar Choob Zagros Company uses the new PLS
coating in wood and MDF industry that has more benefits than
UV coating.
Some of these advantages are:
Prevent the release of MDF pollutants
Resistant to corrosion, moisture, water, light and antimicrobial
Completely antibacterial for wood and MDF coatings.
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Arshin Negar Choob Zagros
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانThe end of Sarvestan3 st, Phase2, Industrial town, :
shahr-e-kord, Chaharmahal &Bakhtiari, Iran
الهاتف+98 38 33342933 :
الموبايل:
الفاكس+98 38 33343430 :
البريد االلكترونيedu_payam@yahoo.com :
الموقع االلكترونيwww.larachoob.com :
االختصاص :صناعة األخشاب
الشخص المسؤولMr. Hoseinian :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تستخدم شركة  Arshin Negar Choob Zagrosطالء  PLSالجديد في صناعة
األخشاب ويمول ويمتلك مزايا أكثر من طالء .UV
بعض هذه المزايا هي:
منع إطالق ملوثات MDF
مقاومة للتآكل والرطوبة والمياه والضوء ومضادات الميكروبات
تماما مضاد للجراثيم لطالء الخشب.

85

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
ARYA BARON
Country: Iran
Stand No:
Address: H.Rafsanjani 34.1 st – H.rafsanjani Highway –
MASHHAD - IRAN
Tel: +98 51 36228800
Mobile:
Fax: +98 51 36228802
Email: info@aryabaron.com
Website: www.aryabaron.com
Profiles:
Person in charge: Dr. Khalil Mohamadzadeh Tabassi
Branches & Agents:
Company Description:
Manufacturer of sandwich panel, pre-fabricated buildings,
portable cabins, cold room doors, pre insulated air ducts with
an experience of more than two decades, trying to serve the
best to our esteemed customers with the highest possible
quality with using the best raw materials and qualified experts.
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ARYA BARON
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانH.Rafsanjani 34.1 st – H.rafsanjani Highway :
MASHHAD - IRAN
الهاتف+98 51 36228800 :
الموبايل:
الفاكس+98 51 36228802 :
البريد االلكترونيinfo@aryabaron.com :
الموقع االلكترونيwww.aryabaron.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولDr. Khalil Mohamadzadeh Tabassi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
الشركة المصنعة  sandwich panelوالمباني الجاهزة والكابينة المحمولة وأبواب
الغرف المبردة وأنابيب الهواء المعزولة مسب ًقاً.
مع تجربة ألكثر من عقدين من الزمن ،في محاولة لتقديم األفضل لعمالئنا الكرام بأعلى
جودة ممكنة باستخدام أفضل المواد الخام والخبراء المؤهلين.
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Atieh Steel. Co
Country: Iran
Stand No:
Address: Khozestan Province, located No. 5. Industrial Town,
Begining of Persian Gulf Highway to Imam Khomeini Port,
Ahwaz.
Tel: +98 61 32911030-8
Mobile:
Fax: +98 61 32911034
Email: fooladkhalijefars@gmail.com
Website: www.atihsteel.com
Profiles: Ribbed bars
Person in charge: Mrs. Marzieh Zerangi
Branches & Agents:
Company Description:
Ribbed bars made by Atieh Khalij Fars Steel Complex With
Size 8 to 40mm is in alignment of Standards 3132 (Second
edition 2014) National Iranian Standard ASTM A615 United
States of American and BS4449 Britain.
This Products are available of Supply both domestic and
Foreign Markets.
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Atieh Steel. Co
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانKhozestan Province, located No. 5. Industrial Town, :
Begining of Persian Gulf Highway to Imam Khomeini Port,
Ahwaz.
الهاتف+98 61 32911030-8 :
الموبايل:
الفاكس+98 61 32911034 :
البريد االلكترونيfooladkhalijefars@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.atihsteel.com :
االختصاص :قضبان مضلعة
الشخص المسؤولMrs.Marzieh Zerangi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
القضبان المضلعة التي صنعها مجمع عطية خليج فارس للفوالذ مقاس  8إلى  40مم
تتماشى مع المعايير ( 3132اإلصدار الثاني  )2014المعيار اإليراني الوطني ASTM
 A615الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا .4444
هذه المنتجات متوفرة في األسواق المحلية واألسواق األجنبية.
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Avand Biscuit (Negin Asal Co.)
Country: Iran
Stand No:
Address: Negin Asal Harand Co. - Between Avenue Negin
1&2 Industrial city Harand - Esfahan – Iran
Tel: +98 31 46400011
Mobile:
Fax: +98 31 46400020
Email: manager@avandfamily.com
Website: www.avandfamily.com
Profiles:
Person in charge: Moahammadreza Vaez Shoushtari
Branches & Agents:
Company Description:
Avand Biscuit production started in 2011, enjoying the expertise
of well-experienced experts and technicians and the latest
technologies in production lines from European companies,
Reimelt and Werner-Pfleiderer, Germany and three decades of
experience of management in producing Biscuits.
The company achieved to add another production line from
Baker Perkins Company in 2018. This way we could double
our production capacity, adding Digestive and Petit Mange
Biscuits to our product list.
Avand Biscuit, at the moment, has stepped out of Iran borders
and exported Biscuits to countries like Iraq, Turkmenistan,
Afghanistan, Canada, Bahrain, Australia, Oman and Sudan
and is well-known in these countries.
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)Avand Biscuit (Negin Asal Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNegin Asal Harand Co. - Between Avenue Negin 1&2 :
Industrial city Harand - Esfahan
الهاتف+98 31 46400011 :
الموبايل:
الفاكس+98 31 46400020 :
البريد االلكترونيmanager@avandfamily.com :
الموقع االلكترونيwww.avandfamily.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMoahammadreza Vaez Shoushtari :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
بدأ إنتاج  Avand Biscuitفي عام  ،2011بوجود عدد من الخبراء والفنيين ذوي الخبرة
وأحدث التقنيات في خطوط اإلنتاج من الشركات األوروبية Reimelt ،وWerner-
 ،Pfleidererألمانيا وثالثة عقود من الخبرة في اإلدارة في إنتاج البسكويت.
حققت الشركة إضافة خط إنتاج آخر من شركة  Baker Perkins Companyفي
عام  .2018وبهذه الطريقة تمكنا من مضاعفة طاقتنا اإلنتاجية ،مع إضافة بسكويت
 Digestiveو Petit Mangeإلى قائمة منتجاتنا.
في الوقت الحالي ،خرج  Avand Biscuitمن الحدود اإليرانية وبدأ بتصدير البسكويت
إلى دول مثل العراق وتركمانستان وأفغانستان وكندا والبحرين وأستراليا وعمان والسودان
وهو معروف في هذه البلدان.
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Avers
Country: Iran
Stand No:
Address: mirdamad blvd, Tehran, Iran
Tel: +98 21 26705606
Mobile:
Fax:
Email: info@avers.com
Website: www.avers.com
Profiles:
Person in charge: Amir Mohammad
Branches & Agents:
Company Description:
Our mission is leading in fast growing web industry and
developing best technologies in products. The technical field
of our activities is the development and implementation of the
web service, website (portal and CMS), mobile apps (Android
and iOS). Avers means cedar tree. Both beautiful and solid.
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Avers
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانmirdamad blvd, Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 26705606 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@avers.com :
الموقع االلكترونيwww.avers.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولAmir Mohammad :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مهمتنا هي الريادة في عالم تصميم مواقع الويب وتطوير أفضل التقنيات في المنتجات.
المجال الفني ألنشطتنا هو تطوير وتنفيذ خدمة الويب وموقع الويب (portal and
 )CMSوتطبيقات األجهزة المحمولة ()Android and iOS
 Aversيعني شجرة االرز كالهما جميل وصلب.
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Aviation Industries Organization
Country: Iran
Stand No:
Address: 3rd km of Karadj Road - Sanaye Havaie BLVD- Tehran
Tel: +98 21 44632182
Mobile:
Fax: +98 21 44632171
Email: Eghtesadi@iaio.ir
Website:
Profiles: aviation products and services
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
AIO, enjoying high-educated experts and skilled technicians, is
active in providing civil aviation products and services such as
manufacturing light Aircraft, establishing MRO centers, Design
& manufacturing Aerial Engines and Helicopters.
The main applications of the above-mentioned products
include civil Transportation, oil & gas pipelines survey, Training
and etc.
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Aviation Industries Organization
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان3rd km of Karadj Road – Sanaye Havaie BLVD- Tehran :
الهاتف+98 21 44632182 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 44632171 :
البريد االلكترونيEghtesadi@iaio.ir :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :منتجات وخدمات الطيران
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تنشط  ،AIOالتي تتمتع بخبراء من ذوي التعليم العالي والفنيين المهرة ،في تقديم منتجات
وخدمات الطيران المدني مثل تصنيع الطائرات الخفيفة ،وإنشاء مراكز  ،MROوتصميم
وتصنيع المحركات الجوية والمروحيات.
التطبيقات الرئيسية للمنتجات المذكورة أعاله تشمل النقل المدني ،مسح أنابيب النفط
والغاز ،التدريب ،إلخ.
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Azar Fire protection SAL
Country: Lebanon
Stand No: H 8
Address: Beirut - Sin alfel
Tel: +961 1 492 117
Mobile:
Fax: +961 1 492 117
Email: m.azar@azarfire.com
Website: www.azarfire.com
Profiles: Firefighting equipment
Person in charge: Mark Azar
Branches & Agents:
Company Description:
Established since 1991 in Biuret, Azar Fire protection SAL
previously known as Azar fire security was founded by Mr.
Georges Azar after 20 years of experience at Beirut fire brigade.
Now days, Azar fire protection Sal became one of the leader in
fire fighting equipment in Lebanon, and crossing the boarders
to reach and acquire a huge market in the Middle East and the
Africa continent.

96

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

عازار لمكافحة الحرائق
البلد :لبنان
رقم الستاندH 8 :
العنوان :بيروت – سن الفيل
الهاتف+961 1 492 117 :
الموبايل:
الفاكس+961 1 492 117 :
البريد االلكترونيm.azar@azarfire.com :
الموقع االلكترونيwww.azarfire.com :
االختصاص :معدات إطفاء
الشخص المسؤول :مارك عازار
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة  AZAR FIRE PROCTECTIONمنذ عام  1991في بيروت،
والتي كانت تعرف ساب ًقا باسم  AZAR FIRE SECURITYعلى يد السيد جورج
عازار بعد  20عامًا من الخبرة في لواء إطفاء بيروت.
في الوقت الحاضر ،أصبحت  AZAR FIRE PROTECTION Salواحدة من رواد
معدات مكافحة الحرائق في لبنان ،وعبرت الحدود للوصول إلى سوق ضخمة في الشرق
األوسط والقارة األفريقية واكتسابه.
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Azimut srl Photovoltaic Technologies
Country: Italy
Stand No: A 15
Address: Via dell’Artigianato, 13 - 36050 Gambugliano VI - Italy
Tel: +39 0444 951846
Mobile:
Fax:
Email: carla@azimut-pv.it
Website: www.azimut-pv.it
Profiles:
Person in charge : Carla Rimbaldi
Branches & Agents:
Mr. Suleiman Mahmalat – International Business Centre sas
Mobile : +39 344 2264094 - Bologna / ITALY
mahmalats@alice.it /mahmalats@gmail.com /Macedonia
Mobile: +389 76 696 252
Company Description:
AZIMUT produces photo-voltaic modules in Italy, choosing
high-quality raw materials, ensuring the cleanliness of the
environment of production and the competence of the staff.
Azimut ensures with its “poly and mono crystalline” Photovoltaic modules a power range from 50 Wp to 340 Wp.
Moreover, the company is able to meet all the customer’s
specific needs thanks to the expertise of highly skilled staff and
the flexibility of the production lines. You can also create specific
systems for building integration: for example, glass/glass and
glass/backsheet transparent modules, with or without frame.
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ازيموت للتكنولوجيا
البلد :إيطاليا
رقم الستاندA 15 :
العنوانVia dell’Artigianato, 13 - 36050 Gambugliano VI – Italy :
الهاتف+39 0444 951846 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيcarla@azimut-pv.it :
الموقع االلكترونيwww.azimut-pv.it :
االختصاص:
الشخص المسؤولCarla Rimbaldi :
الفروع والوكالء :محمد سليمان مهمالت
Mobile : +39 344 2264094 - Bologna / ITALY
mahmalats@alice.it / mahmalats@gmail.com / Macedonia
Mobile: +389 76 696 252
لمحة عن الشركة:
تنتج  AZIMUTوحدات ضوئية في إيطاليا ،تختار مواد خام عالية الجودة ،مما يضمن
نظافة بيئة اإلنتاج وكفاءة الموظفين.
تضمن  Azimutمن خالل وحدات الصور الضوئية « poly and monoالبلورية»
نطاق طاقة يتراوح من  50 Wpإلى 340 Wp
عالوة على ذلك ،فإن الشركة قادرة على تلبية جميع احتياجات العمالء الخاصة بفضل خبرة
الموظفين ذوي المهارات العالية ومرونة خطوط اإلنتاج .يمكنك أيضًا إنشاء أنظمة محددة
لبناء التكامل :على سبيل المثال ،الوحدات النمطية الشفافة للزجاج  /الزجاج والزجاج /
الطبقة الخلفية ،مع أو بدون إطار.
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Bahbouh Trading & Industry
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus Country Side – Al-Nabek
Tel: +963 11 7220584/ +963 11 722300
Mobile: +963 944 323 633 / +963 944 401 660
Fax: +963 11 7231501 / +963 11 7220584
Email: amthal-bahbouh@hotmail.com
bahbouh1979@hotmail.com
Website: www.bahbouh.com
Profiles: Concrete products
Person in charge: Concrete Mixers Factory (Mr.Amthal
Bahbouh) / concrete products factory (Mohamad Bahbouh)
Company Description:
Bahbouh Trading & Industry Co. was established in 1979 and
established several factories inside Syria
To secure the need of the domestic and foreign market of
construction requirements, as well as specialized in the
manufacture of concrete mixers
Central conformity with
international standards.

European

specifications

and

Also specialized in the manufacture of cement interlock tiles,
achieving the highest quality in the Middle East.
The company has won the trust of its valued customers in Syria
and neighboring countries.
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شركة بحبوح للصناعة والتجارة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق  -النبك
الهاتف+963 11 7220584/ +963 11 722300 :
الموبايل+963 944 323 633 / +963 944 401 660 :
الفاكس+963 11 7231501 / +963 11 7220584 :
البريد االلكتروني:

amthal-bahbouh@hotmail.com
bahbouh1979@hotmail.com

الموقع االلكترونيwww.bahbouh.com :
االختصاص :منتجات بيتونية
الشخص المسؤول :مصنع المجابل البيتونية (أمثل بحبوح)  /مصنع المنتجات البيتونية
(محمد بحبوح)
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة بحبوح للتجارة والصناعة عام  1979وقامت بإنشاء عدة مصانع داخل
سورية
لتأمين حاجة السوق المحلية والخارجية من مستلزمات البناء كما اختصت بصناعة المجابل
البيتونية
المركزية مطابقة للمواصفات االوربية والمقاييس العالمية.
كما اختصت بصناعة بالط االنترلوك االسمنتي محققة بذلك اعلى درجات الجودة على
مستوى الشرق االوسط.
بذلك حصلت الشركة على ثقة زبائنها الكرام في سورية والدول المجاورة.
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Balkis Ceramic Industry
Country: Syria
Stand No:
Address: Bramkeh – AlHalbouni
Tel: +963 11 2255070
Mobile: +963 933 779055
Fax: +963 11 2232014
Email:
Website: facebook.com/balkisceramic
Profiles: Ceramic Industry
Person in charge: Yousef Aloussy
Branches & Agents:
Company Description:
Balkis Ceramic Industry was established in /Feb 2000.
All Balkis products are high quality as they are double firing
process, which means that the ceramic tiles enter the first kiln
under high temperatures to exit in the form of biscuit, then
move automatically to glazing line.
After that tiles enter the second kiln and homogenous
with ceramic body to gain high hardness and resistance
accompanied with beautiful and glossy surface.
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بلقيس لصناعة السيراميك
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :برامكة – حلبوني
الهاتف+96311 2255070 :
الموبايل+963 933 779055 :
الفاكس+96311 2232014 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيfacebook.com/balkisceramic :
االختصاص :سيراميك
الشخص المسؤول :يوسف آلوسي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة بلقيس لصناعة السيراميك في شباط عام 2000م .
تمتاز كافة منتجات شركة بلقيس بالجودة العالية ،حيث أنها ثنائية الشوي ،أي أنها تدخل
الفرن األول تحت درجات حرارة عالية لتخرج منه على شكل بسكويت ثم ينقل المنتج آليا ً
إلى خط الطالء ليدخل فرنا ً ثانيا ً وبدرجات حرارة عالية ليتحد الطالء مع جسم البسكويت
ويكتسب قساوة ومقاومة عاليتين مع جمال السطح ونقاء التصميم.
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Barakat for Insulation & Construction
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Baramkeh – Al Jamarek
Tel: +963 11 212 3178
Mobile:
Fax: +963 11 2123751
Email:
Website:
Profiles: Insulation & Construction
Person in charge: Hussam Barakat
Branches & Agents:
Company Description:
We are a company specialized in importing, distributing and
executing all waterproofing materials and building chemicals
chemicals
We have trained technical staff to carry out all projects
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بركات للمواد العازلة و البناء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق البرامكة طريق الجمارك
الهاتف+963 11 212 3178 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2123751 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :مواد عزل و بناء
الشخص المسؤول :حسام بركات
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
نحن شركة متخصصة بإستيراد وتوزيع وتنفيذ جميع مواد العزل المائي والحراري
وكيماويات مواد البناء
لدينا كادر فني مدرب لتنفيذ كافة المشاريع.
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Barghgir Toos Company
Country: Iran
Stand No:
Address: 497 section, 10th cross,North Talash Boulevard,Phase
1, Toos Industrial Area, Mashhad, Iran
Tel: +98 51 35413014-6
Mobile:
Fax: +98 51 35413014
Email: barghgir_toos_co@yahoo.com / Ar.khatayi@gmail.com
Website: www.barghgirtoos.com
Profiles:
Person in charge: Mohammad Ali / Yeganeh Doost
Branches & Agents:
Company Description:
Barghgir Toos Company has over 20 years of professional
experience in the production and design of various Zinc Oxide
Electric Varistors and surge arrester. The company has two
manufacturing plants for surge arrester and Cut Out Fuse.
Experienced and professional staff strives to become a top
brand in their industry by producing reliable quality products
and contributing to the field.
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Barghgir Toos Company
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان497 section, 10th cross,North Talash Boulevard,Phase :
1, Toos Industrial Area, Mashhad,
الهاتف+98 51 35413014-6 :
الموبايل:
الفاكس+98 51 35413014 :
البريد االلكترونيbarghgir_toos_co@yahoo.com :
Ar.khatayi@gmail.com
الموقع االلكترونيwww.barghgirtoos.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMohammad Ali - Yeganeh Doost :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تتمتع شركة  Barghgir Toosبأكثر من  20عامًا من الخبرة المهنية في مجال تصميم
وتصنيع مختلف بدائل أكسيد الزنك الكهربائية ومانعات الصواعق .وتمتلك الشركة اثنين
من المصانع لتصنيع صواعق االرتفاع  .Cut Out Fuseيسعى الموظفون المتمرسون
وذوي الخبرة إلى أن يصبحوا عالمة تجارية رائدة في صناعتهم من خالل إنتاج منتجات
ذات جودة موثوقة والمساهمة في هذا المجال.
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Barkat Pharmaceutical Group
Country: Iran
Stand No:
Address: No.11, 5th Alley, Bokharest Avenue, Argentina
Square, Tehran, 151371811, Iran
Tel: +98 2188480140
Mobile:
Fax: +98 21 88480160
Email: bensaeed@barkatalsehe.com
Website: www.bpharmed.com
Profiles: Pharmaceutical Industries
Person in charge: sajad bensaeed
Branches & Agents:
Company Description:
The Barkat pharmaceutical industrial park being developed on
200 hectares of land is located 65km from Tehran. The industrial
park will be a destination for incubators, R&D centers, a central
lab, chemical and biotechnology medicines producers, APIs,
medical equipment, storage, and maintenance and distribution
facilities. The industrial park would be the hub for about 100
innovative and high-technology based large, medium and
small sized companies. The aim is to attract foreign investors
to produce bio drugs, medical devices, stents or laboratory
diagnostic kits or pharmaceutical packaging material. All
foreign investors will benefit from tax exemption as well as
incentive plans to export products.
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Barkat Pharmaceutical Group
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.11, 5th Alley, Bokharest Avenue, Argentina Square, :
Tehran, 151371811, Iran
الهاتف+98 21 88480140 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88480160 :
البريد االلكترونيbensaeed@barkatalsehe.com :
الموقع االلكترونيwww.bpharmed.com :
االختصاص :الصناعات الدوائية
الشخص المسؤولsajad bensaeed :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تقع بركات للصناعات الدوائية على مساحة  200هكتار من األرض على بعد  65كم من
طهران .وستكون المنطقة الصناعية مقصداً للحاضنات ومراكز البحث والتطوير ومختبر
مركزي ومنتجي األدوية الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية وواجهات برمجة التطبيقات
ً
مركزا
واألجهزة الطبية والتخزين والصيانة ومرافق التوزيع .ستكون المنطقة الصناعية
لنحو  100شركة كبيرة ومتوسطة الحجم ومبتكرة ذات تقنية عالية .الهدف من ذلك
هو جذب المستثمرين األجانب إلنتاج األدوية الحيوية أو األجهزة الطبية أو الدعامات
أو مجموعات التشخيص المختبري أو مواد التعبئة الدوائية .سيستفيد جميع المستثمرين
األجانب من اإلعفاء الضريبي باإلضافة إلى خطط الحوافز لتصدير المنتجات.
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BBS Crack
Country : Syria
Stand No. :
Address : Damascus - AlTajarah - AlAlam Str. AlTalia›a Bld.
Tel : +963 11 44 76817
Mob: +963 9960 78078
Fax :
Email : info@bbstradings.com
Web : www.bbstradings.com
Profile : Cut and break up all types of rocks and concrete
Person in charge : Bilal Singer
Branches and Agents :
Company description :
Bss crack is a company with the purpose of importing, exporting,
bidding, trading of building materials, insulation materials and
machinery of all kinds, cutting and breaking up all types of
rocks and reinforced concrete safely and completely silent
without any reaction with cement material (BBS Crack) It has
amazing power when mixed with water.
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BBS Crack
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – التجارة – شارع العلم – بناء الطليعة
الهاتف+963 11 44 76817 :
الموبايل+963 9960 78078 :
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@bbstradings.com :
الموقع االلكترونيwww.bbstradings.com :
االختصاص :قص وتفتيت جميع أنواع الصخور والخرسانات
الشخص المسؤول :بالل سنجر
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة  bss crackهي شركة غايتها االستيراد والتصدير والدخول بالمناقصات وتجارة
مواد البناء ومواد العزل واآلليات على مختلف أنواعها وقص وتفتيت جميع أنواع الصخور
والخرسانات المسلحة بأمان وصمت تام دون أي ردة فعل بمادة اسمنتية وهي مادة (BBS
 )Crackذات قوة مذهلة عند مزجها بالماء تمتاز بفعالية عالية ومتطورة خالية من أي
مواد كيميائية تفجيرية او اشتعالية مما يجعلها مادة صديقة للبيئة وسهلة التطبيق
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BCC Logistics
Country: Lebanon
Stand No: H26-F
Address: Sin El Fil, Parallel Towers, Bloc B, 12-13-14, Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 48 22 11
Mobile:
Fax: +961 1 48 22 24
Email: info@bcclogistics.com
Website: www.bcclogistics.com
Profiles:
Person in charge: Mr. Elie Saade
Branches & Agents:
Company Description:
BCC Logistics is a global licensed freight forwarding provider
with a global experience of more than 25 years. It mainly
supports the complexity of the international trade through
ocean and air freight, land transport and many other additional
services focusing on an exceptional service and competitive
prices. We are ISO 9001 certified and a member of IATA,
FIATA, (ELA and FIDI).
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شركة بي سي سي لوجيستيك
البلد :لبنان
رقم الستاندH26-F :
العنوان :بيروت – سن الفيل
الهاتف+961 1 48 22 11 :
الموبايل:
الفاكس+961 1 48 22 24 :
البريد االلكترونيinfo@bcclogistics.com :
الموقع االلكترونيwww.bcclogistics.com :
االختصاص:
الشخص المسؤول :السيد إيلي سعد
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 BCC Logisticsهي مزود عالمي للشحن مرخص له خبرة عالمية ألكثر من  25عامًا.
وهو يدعم بشكل أساسي تعقيد التجارة الدولية من خالل الشحن البحري والجوي ،والنقل
البري والعديد من الخدمات اإلضافية األخرى التي تركز على خدمة استثنائية وأســعار
تنافســـية .نحن حاصلون على شهادة  ISO 9001وعضو في  IATAو FIATA
و( ELAو .)FIDI
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Behineh Pardazesh Engineering Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: unit 19, No. 194, 5th GolestanSt., Pasdaran, Tehran, Iran
Tel: +98 21 22551400
Mobile:
Fax: +98 21 22554677
Email: Info@behineh.ir
Website: www.behineh.ir
Profiles: communication and IT
Person in charge: Reza Mahdian - CEO
Branches & Agents:
Company Description:
Behineh Pardazesh Engineering Co. was established in 2006
and with a record of more than one decade activities in the
field of communication and IT, design and producing software
according to latest scientific and technical standards was
successful to design and implement one of most efficient
billing systems (Hot Billing & Total Billing Solutions) in terms
of financial.
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Behineh Pardazesh Engineering Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانunit 19, No. 194, 5th GolestanSt., Pasdaran, Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 22551400 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22554677 :
البريد االلكترونيInfo@behineh.ir :
الموقع االلكترونيwww.behineh.ir :
االختصاص :االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
الشخص المسؤولReza Mahdian – CEO :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة  Behineh Pardazesh Engineeringفي عام  2006وسجلت
أكثر من عقد من األنشطة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتصميم البرمجيات
وإنتاجها وف ًقا ألحدث المعايير العلمية والتقنية ،وقد نجحت في تصميم وتنفيذ أحد أكثر
أنظمة الفوترة كفاءة من حيث المالية.
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BMR
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Hamra - Hilal Building 4th Floor + Damascus Central
Incubator
Tel: +963 11 3334006
Mobile: +963 955 990001
Fax: +963 11 3348006
Email: meeraddas@yahoo.com
Website:
Profiles: Oriental - Interior Decor
Person in charge: Ahmad Daas
Branches & Agents:
Company Description:
Based on promising experiences open to know the requirements
of the local market and neighboring. We have been keen to be
a pioneer in the field of art with technology of various types and
services within laser engraving and cutting.
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BMR
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :الحمرا بناء هالل ط + 4حاضنة دمشق المركزية
الهاتف+963 11 3334006 :
الموبايل+963 955 990001 :
الفاكس+963 11 3348006 :
البريد االلكترونيmeeraddas@yahoo.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :شرقيات – ديكور داخلي
الشخص المسؤول :أحمد دعاس
الفروع والوكالء. :
لمحة عن الشركة:
انطالقا من خبرات واعدة منفتحة عارفة لمتطلبات السوق المحلية والمجاورة .حرصنا
على أن نكون سباقين في مجال الفن مع التكنولوجيا على اختالف أنواعها وخدماته ضمن
الحفر والقص بالليزر.
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Bohemian Arts
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus- al mazra'a- al shallal ST. building no. 8(1).
Tel: +963 11 4412479
Mobile: +963 932 934889 / whatsapp: +963 945 549111
Fax:
Email: ssstvnetwork@gmail.com
Website: ssstvnetwork.net
Profiles: Artistic and media production
Person in charge: Ali Feddah
Branches & Agents: The main branch in Syria and we have a
branch in Lebanon
Company Description:
Bohemian Arts company is concerned with media production,
artistic and propaganda, it's an independent Arabic media
organization, which provides the basic elements of art
production's work and preparations that precede and follow
(planning, distribution, marketing) in all aspects of the
expressive arts in various fields, in addition to advertising and
marketing, cinematographic documentary recordings, beside
the programs that aims to discourse the viewer's mind by
means of direct photography, in addition to programs that deal
with different fields.
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Bohemian Arts
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق-المزرعة ،شارع الشالل ،العقار رقم  )1( 8طابق أرضي ،الباب رقم 11
الهاتف+963 11 4412479 :
الموبايل / +963 932 934889 :واتس+963 945 549111 :
الفاكس:
البريد االلكترونيssstvnetwork@gmail.com :
الموقع االلكترونيssstvnetwork.net :
االختصاص :إنتاج فني وإعالمي
الشخص المسؤول :علي فضة
الفروع والوكالء :الفرع الرئيسي في سورية ويوجد لدينا فرع في لبنان.
لمحة عن الشركة:
شركة  Bohemian Artsتعنى باإلنتاج اإلعالمي والفني والدعائي ،وهي مؤسسة
إعالمية عربية مستقلة ،تقوم على توفير العناصر األساسية للعمل اإلنتاجي الفني
والتحضيرات التي تسبقه وتليه (اعداد ،توزيع ،تسويق) في جميع نواحي الفنون التعبيرية
بمختلف مجاالتها ،مع العمل على اإلعالنات والتسويق لها ،التسجيالت الوثائقية المرئية
السينمائية بهدف مخاطبة عقل المشاهد بوسائل التصوير المباشر ،إضافة الى البرامج التي
تتناول مختلف الميادين.
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Bonab Steel Industry Complex
Country: Iran
Stand No: A 20
Address: Bonab Industrial Zone, Bonab, East Azerbaijan, Iran
Tel: +98 41 37780635
Mobile:
Fax: +98 41 377622
Email: pr.mfbco@gmail.com
Website: www.mfbco.ir
Profiles: steel industry
Person in charge: Noralah Kheiry
Branches & Agents:
Company Description:
Bonab Sanat Complex Steel (BS) HOLDING branded Bonab
Shahin with the goal of having activities in various fields of steel
industry, composed from major rolling and melting factories.
Rolling plants of this HOLDING contains 7 hot rolling lines with
the capability of producing types of ribbed steel bar in AII, AIII &
AIV grades, Alloy Steel and different sizes of I-Beam, Channel
and Angle.
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Bonab Steel Industry Complex
البلد :إيران
رقم الستاندA 20 :
العنوانBonab Industrial Zone, Bonab, East Azerbaijan, Iran :
الهاتف+98 41 37780635 :
الموبايل:
الفاكس+98 41 377622 :
البريد االلكترونيpr.mfbco@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.mfbco.ir :
االختصاص :صناعة الحديد
الشخص المسؤولNoralah Kheiry :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 Bonab Sanat Complex Steel (BS) HOLDINGتحمل عالمة بوناب
شاهين بهدف ممارسة أنشطة في مختلف مجاالت صناعة الصلب ،وتتألف من مصانع
الدلفنة والذوبان الرئيسية.
تحتوي مصانع الدرفلة في  HOLDINGعلى  7خطوط لفافة ساخنة مع إمكانية إنتاج
أنواع من قضبان الصلب المضلعة في درجات  AIIو AIIIو AIVوسبائك الصلب وأحجام
مختلفة من  I-Beamو Channelو.Angle
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BORNA TELECOM
Country: Iran
Stand No:
Address: IRAN karaj motahhari st opposite ershad No166
mobina building 2nd floor unit4
Tel: +98 26 34990888
Mobile:
Fax:
Email: bornaco@yahoo.com
Website: www.telecomborna.ir
Profiles: fiber optic connector production
Person in charge: Parisa Hesari
Branches & Agents:
Company Description:
Borna co,LTD was founded in2015. It is the first enter prise
that develops the conception of centralization of fiber optic
connector production in domestic IRAN.
Borna has already received good reputation from customers.
We have strong technical force, continuously learn
sophisticated technology and experience of the field, engaged
in new products research and development.
We wish to create better future of optical communication
industry jointly with both new and existing customers.
Name and address of your Syrian or Middle East agent, near
est.
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BORNA TELECOM
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانkaraj motahhari st opposite ershad No166 mobina :
building 2nd floor unit4, Iran
الهاتف+98 26 34990888 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيbornaco@yahoo.com :
الموقع االلكترونيwww.telecomborna.ir :
االختصاص :إنتاج األلياف الضوئية
الشخص المسؤولParisa Hesari :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة  Bornaالمحدودة في عام  .2015هذه هي الجائزة األولى التي تطور
مفهوم مركزية إنتاج موصل األلياف الضوئية في إيران المحلية.
لقد حصلت  Bornaبالفعل على سمعة جيدة من العمالء.
لدينا قوة تقنية قوية ،ونتعلم باستمرار التكنولوجيا المتطورة والخبرة في هذا المجال،
وتشارك في البحث والتطوير منتجات جديدة.
نود خلق مستقبل أفضل لصناعة االتصاالت الضوئية باالشتراك مع كل من العمالء
الحاليين والجدد.
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CAYAN trading company
Country: Syria
Stand No: A5
Address: Damascus – manakhlia – Malek faisal street
Tel: +963 11 232 6142
Mobile: +963 944 529 906
Fax:
Email: Cayan.msg@gmail.com
Website:
Profiles: sanitary materials
Person in charge: Mwafak maeekah.
Branches & Agents:
Company Description:
Cayan trading company
- We have always been a reliable importer of high porcelain
and sanitary products manufactured in china
- Agents of the Lebanese PWP company
- Our goods are trendy design and competitive prices
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شركة كيان التجارية
البلد :سورية
رقم الستاندA5 :
العنوان :دمشق – المناخلية  -شارع الملك فيصل
الهاتف+963 11 232 6142 :
الموبايل+963 944 529 906 :
الفاكس:
البريد االلكترونيCayan.msg@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :مواد صحية
الشخص المسؤول :موفق معيكة
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة كيان التجارية
لقد كنا ومازلنا المستورد الموثوق لمنتجات الصحية والبورسالن عالية الجودة المصنعة
في الصين
وكالء لشركة PWPاللبنانية
بضاعتنا تصميمها عصري واسعارها منافسة
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Ceram Negar Tile
Country: Iran
Stand No:
Address: The end of 19th St, kaveh industrial city, Saveh city,
Markazi Prov. Iran
Tel: +98 86 42345456
Mobile:
Fax: +98 86 42345452
Email: saveh.ceram.negar@gmail.com
Website: www.ceramnegar.co.ir
Profiles:
Person in charge: Mohammad Mosadegh
Branches & Agents:
Company Description:
Ceram negar factory with 30 years backward, is producer in
many type of wall tile in 30*60, 30*75 and in the near future
30*90.
This factory exports its product to more than 12 countries, plus
of Iran.
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Ceram Negar Tile
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانThe end of 19th St, kaveh industrial city, Saveh city, :
Markazi Prov, Iran
الهاتف+98 86 42345456 :
الموبايل:
الفاكس+98 86 42345452 :
البريد االلكترونيsaveh.ceram.negar@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.ceramnegar.co.ir :
االختصاص:
الشخص المسؤولMohammad Mosadegh :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مصنع  Ceram negarمع  30سنة سابقة ،هو منتج في العديد من أنواع بالط الجدران
في  75 * 30 ،60 * 30وفي المستقبل القريب .90 * 30
يقوم هذا المصنع بتصدير منتجاته إلى أكثر من  12دولة ،باإلضافة إلى إيران.
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Cham Gate for Management
and Development of Projects
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Pakistan St.
Tel: +963 11 4453330
Mobile:
Fax:
Email: info@chamgate-me.com
Website:
Profiles: management and development of projects
Person in charge: Eng. Hisham Abou Samra
Branches & Agents:
Company Description:
Al-Cham.Gate Established in 2008 with the group of D.C.C.I.
Specialized in the management and development of projects
through specialized experts.
Carry out to find the elements to provide strategic projects
components serving the construction process aspects and
contracting them also the formal procedures and feasibility
studies to serve these objectives
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بوابة الشام
إلدارة وتطوير المشاريع
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع الباكستان
الهاتف+963 11 4453330 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@chamgate-me.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :تطوير المشاريع
الشخص المسؤول :م .هشام أبو سمرة
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
بوابة الشام تأسست في عام  2008مع مجموعة D.C.C.I
متخصصة في إدارة وتطوير المشاريع من خالل خبراء متخصصين.
من خالل االعتماد على العناصر المالئمة التي تخدم تطوير المشاريع التي تخدم عملية
البناء والتعاقد وتنظم اإلجراءات الرسمية ودراسات الجدوى لخدمة هذه األهداف.
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Cham Wings Airlines
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Free Zone
Tel: +963 11 9211
Mobile: +963 95 8058880
Fax:
Email: zmatar@chamwings.com
Website: www.chamwings.com
Profiles: Aviation
Person in charge: Zeina Matar
Branches & Agents:
Company Description:
Cham Wings Airlines, the first Syrian private airline company
was established at the end of 2007 with a national capital,
as one of the commercial Shammout group companies. Its
establishment came as a result of the economic openness and
the new laws came out at that time by the Syrian government
as an encouragement to the private sector to enter into the
air transport field to meet the growing necessities of the travel
market.
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أجنحة الشام للطيران
البلد:
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -المنطقة الحرة
الهاتف+963 11 9211 :
الموبايل+963 95 8058880 :
فاكس:
البريد االلكترونيzmatar@chamwings.com :
الموقع االلكترونيwww.chamwings.com :
االختصاص :طيران
الشخص المسؤول :زينة مطر
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
طيران سوريّة خاصّة أواخر العام 2007
أسست أجنحة الشام للطيران كأو ُل شرك ِة
ٍ
برأسمال وطني ،كإحدى شركات مجموعة شموط التجارية ،وجاء تأسيسها كنتيجة لالنفتاح
االقتصادي وللقوانين الجديدة التي صدرت آنذاك عن الحكومة السورية تشجيعًا منها للقطاع
الخاص لدخول مجال النقل الجوي من أجل تلبية احتياجات سوق السفر المتنامية
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Change SCL / Syria – China Logistics
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Al Fardoss in front of ministry of water
resource – al moradi bldg.
Tel: +963 11 2274390 / +963 11 2274391
Mobile: +963 933 328 882
Fax: +963 11 2274391
Email: sdarkal@changescl.com
Website: www.changescl.com
Profiles: Logistics
Person in charge: Mhd. Samer Al-Darkal
Branches & Agents:
Company Description:
Change SCL is considered as intermediate company ; one
of the leading companies in providing logistics and shipping
services from any city in China to any destination world wide
Change was established in 2007 and it is operating from two
cities in China YIWU & GUANGZHOU.
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Change SCL / Syria – China Logistics
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع الفردوس – مقابل وزارة الري – بناء المرادي
الهاتف+963 11 2274390 / +963 11 2274391 :
الموبايل+963 933 328 882 :
الفاكس+963 11 2274391 :
البريد االلكترونيsdarkal@changescl.com :
الموقع االلكترونيwww.changescl.com :
االختصاص :أعمال وساطة لوجستية (سورية والصين)
الشخص المسؤول :محمد سامر دركل
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
إن شركة تشنج إس.سي.إل في سورية هي شركة وسيطة لشركة لشركة تشينج الرائدة
في تقديم جميع الخدمات اللوجستية والشحن والتدقيق على البضائع من الصين إلى كافة
أنحاء العالم .
تأسست شركة تشينج في الصين عام 2007
حيث تدير أعمالها من أهم مدينتين (إيو & غوانزو)
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Chashmandaz Ertebat Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: 4th Floor, No. 8, 1st Dashtestan St. Shariati Ave.
Tehran, Iran
Tel: +98 (21) 23630
Mobile:
Fax: +98 (21) 23639
Email: info@chashmandaz.com
Website: www.chashmandaz.com
Profiles: General Contractor
Person in charge: Arash Jahanshahi Ghajar
Branches & Agents:
Company Description:
Chashmandaz Ertebat Co. as an ELV & ICT General Contractor
employing specialists in variant engineering & technical
scopes, relying on 15 years of experience inside & outside
of the borders in some Mega projects such as Oil Platforms,
Petro Projects, Monitoring centers etc., has been composed of
5 major departments.
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Chashmandaz Ertebat Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان4th Floor, No. 8, 1st Dashtestan St. Shariati Ave. Tehran, :
Iran
الهاتف+98 (21) 23630 :
الموبايل:
الفاكس+98 (21) 23639 :
البريد االلكترونيinfo@chashmandaz.com :
الموقع االلكترونيwww.chashmandaz.com :
االختصاص :مقاوالت
الشخص المسؤولArash Jahanshahi Ghajar :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة  Chashmandaz Ertebatبصفتها مقاولاً عامًا في  ELVوتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت توظف متخصصين في مجاالت الهندسة والتقنية المختلفة ،معتمد ًة
على  15عامًا من الخبرة داخل وخارج الحدود في بعض المشروعات الضخمة مثل
منصات النفط ،ومشاريع بترو ،ومراكز المراقبة ،إلخ .كانت تتألف من  5أقسام رئيسية.
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CHAUFFAGEKAR IND. CO.
Country: Iran
Stand No: A12
Address: 1St Floor, No.180, Taleghani Ave, Tehran, Iran
Tel: +98 21 88309327-8
Mobile:
Fax: +98 21 88309326
Email: info@chauffagekar.com; export@chauffagekar.com;
export.cki@gmail.com
Website: www.chauffagekar.com / www.cki.ir
Profiles: Industrial Manufacturing
Person in charge: Alimardan Alaei
Branches & Agents: Syria – Jordan – Lebanon
Company Description:
Chauffagekar, an Industrial Manufacturing Co. was established
in 1971, by the purpose of producing industrial segments,
Central Heating Cast Iron Boilers System, Cast Iron Boilers
System & Combi Boilers in more than 20 models and produces
all cast iron parts, enjoy the heating capacity of 22,000
to1,300,000 Kcal/H, working with gas, oil and solid fuel (wood,
Coal & Bricked) under pressure up to 10 bars.
Our Company gained ISO9001-2015 quality management
certificate dedicated by SGS Company and European CE
certificate.
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CHAUFFAGEKAR IND. CO.
البلد :إيران
رقم الستاندA 12 :
العنوان1St Floor, No.180, Taleghani Ave, Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 88309327-8 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88309326 :
البريدااللكترونيinfo@chauffagekar.com :
export@chauffagekar.com - export.cki@gmail.com
الموقع االلكترونيwww.chauffagekar.com - www.cki.ir :
االختصاص :إنتاج القطاعات الصناعية
الشخص المسؤولAlimardan Alaei :
الفروع والوكالء :سورية  -األردن  -لبنان
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة  ،Chauffagekarوهي شركة صناعية للتصنيع في عام  ،1971بهدف
إنتاج القطاعات الصناعيةHeating Cast Iron Boilers System، Cast ،
ً
طرازا ،وتنتج
 Iron Boilers System & Combi Boilersفي أكثر من 20
جميع أجزاء الحديد المصبوب ،وتتمتع بقدرة التدفئة من  22000إلى  1،300،000كيلو
كالوري  /ساعة ،تعمل بالغاز والنفط والوقود الصلب تحت ضغط نصل إلى  10بار.
إن  Chauffagekarيشارك  ٪90من السوق المحلي.حاليا نحن نصدير إلى إسبانيا
واليونان وتركيا وإيطاليا وسلوفينيا وبلغاريا والبوسنة وكرواتيا وصربيا وألمانيا وجورجيا
وسوريا واألردن ولبنان والعراق وأفغانستان وأوزبكستان والصين وأرمينيا وبلدان رابطة
الدول المستقلة األخرى.
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Child College
Country: Syria
Stand No:
Address: The suburb of Qudsaya
Tel:
Mobile: +963 992 808728
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Faten Almalla
Branches & Agents:
Company Description:
Sustainable childhood development by discovering the creativity
and abilities of children and their multiple intelligence pattern
and developing them in two constructive aspects (studying the
child’s personality and building it psychologically, emotionally
, socially and intellectually in conjunction with educational
and moral construction ).Simplified practical fun through play
and fun to choose his specialty according to his passion and
ability and then a university degree more in depth specialist
in conjunction with excellence and sustainable leadership
towards creativity because they learn to enjoy.
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الجامعي الصغير للبناء الفكري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ضاحية قدسيا
الهاتف:
الموبايل+963 992 808728 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول :فاتن المال
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تنمية طفولة مستدامة باكتشاف إبداع و قدرات األطفال وأنماط ذكاءاتهم المتعددة وتنميتها
بشقين بنائي (دراسة شخصية الطفل وبنائها نفسيا وعاطفيا واجتماعيا وفكريا بالتزامن
مع البناء التربوي واألخالقي) والشق المعرفي (محو األمية التكنولوجيا المعاصرة ومحو
األمية الجامعية بكل فروعها فيمتلك شهادة جامعي عام بدراسة كل فرع بمستويات ممنهجة
تتاعبعية بشكل ممتع عملي مبسط عن طريق اللعب والمرح ليختار تخصصه وفق شغفه
وقدرته ثم شهادة جامعي تخصصي أكثر تعمقا علميا وذلك بالتزامن مع التفوق والريادة
المستدامة باتجاه اإلبداع ألنهم يتعلمون باستمتاع ) .
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CHRONOS
Country: Syria
Stand No: E12
Address: Damascus- Tijara- Jaber been Hayan street.
Tel: +963 11 442 2110
Mobile: +963 933 366 055 / +963 988 058 565
Fax: +963 11 446 5651
Email: chronos@scs-net.org
Website: www.chronos-co.com
Profiles: water treatment
Person in charge: Riyad Jamil Said
Branches & Agents:
Company Description:
Chronos is a Company working in water treatment and
disinfection field.
Chronos has developed a new technology that can disinfect
water using electrochemical principle to produce complex
disinfection liquid that content,
( ozone in liquid form- active chlorine- hydrogen peroxide ),
which served (Pharmaceutical - Food - Hospitals - Industrial Medical - Tourism - Swimming pools .........)
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شركة كرونوس
البلد :سورية
رقم الستاندE12 :
العنوان :دمشق – تجارة – شارع جابر بن حيان
الهاتف+963 11 442 2110 :
الموبايل+963 933 366 055 / +963 988 058 565 :
الفاكس+963 11 446 5651 :
البريد االلكترونيchronos@scs-net.org :
الموقع االلكترونيwww.chronos-co.com :
االختصاص :معالجة وتعقيم المياه
الشخص المسؤول :رياض جميل سعيد
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة كرونوس مختصة في مجال تعقيم ومعالجة المياه حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد
من المشاريع داخل وخارج سوريا وقامت بإنتاج أهم جهاز تعقيم في العالم (كرونوس
–  )CHRONOSوالذي يعمل بمبدأ التشريد الكهربائي والحاصل على براءة اختراع
سورية وعالمية ،يقوم الجهاز بإنتاج سائل تعقيم يتضمن (االوزون السائل – الكلور الفعال
– الهيدروجين بيروكسايد ) والمعتمد من وزارت الموارد المائية في سوريا وتم التعاقد مع
أهم المنظمات الدولية .تعمل الشركة على تخديم كافة القطاعات واالختصاصات (دوائية –
غذائية – مشافي – صناعية – طبية – سياحية – مسابح ) .........
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CJSC «ZETO»
Plant of electrotechnical equipment
Country: Russia
Stand No:
Address: 79, Oktyabrsky Avenue, Velikie Luki, Pskov region, Russia
Tel: +7 81153 6-38-87
Mobile:
Fax:
Email: export@zeto.ru
Website: www.zeto.ru
Profiles: Manufacture Equipment For Networks
Person in charge:
Drachev Georgii Prokopievich / Драчев Георгий Прокопьевич
Branches & Agents:
Company Description:
CJSC ZETO is one of the Russian leading companies in the
sphere of design and manufacture of high-voltage equipment
for networks with voltage from 0,38 to 750 kV. The plant has
its own design and engineering department and a test center.
It gives a good account of itself in the domestic and foreign
markets.
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»CJSC «ZETO
Plant of electrotechnical equipment
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوان79, Oktyabrsky Avenue, Velikie Luki, Pskov region, Russia :
الهاتف+7 81153 6-38-87 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيexport@zeto.ru :
الموقع االلكترونيwww.zeto.ru :
االختصاص :تصنيع الشبكات
الشخص المسؤول:
Drachev Georgii Prokopievich
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 CJSC ZETOهي واحدة من الشركات الروسية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع
المعدات عالية الجهد للشبكات ذات الجهد من  0،38إلى  750كيلو فولت .يحتوي المصنع
على قسم التصميم والهندسة الخاص به ومركز اختبار.
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Commercial Bank of Syria
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus ,Youssef Al-Azmeh Square, Public
administration of the commercial bank of Syria.
Tel: +963 11 2381400
Mobile:
Fax: +963 11 2216975
Email:
Website: www.cbs-bank.sy
Profiles: bank
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
Public institution of an economic nature established by
Legislative Decree No. / 35 / of 2006 enjoys the administrative
personality and independence and administrative and linked
to the Minister of Finance, it was founded in 1967 and listed
in the register of banks at the Directorate of the Government
Commission in the Central Bank of Syria under the number /
1 / 28/12/2002 It is registered in the Ministry of Economy and
Foreign Trade in the Commercial Register No. 2755 dated
4/6/1959 and the bank's capital is 70 billion Syrian pounds.
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المصرف التجاري السوري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،ساحة يوسف العظمة ،اإلدارة العامة
الهاتف+963 11 2381400 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2216975 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.cbs-bank.sy :
االختصاص :مصرف
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مؤسسة العامة ذات طابع اقتصادي تأسست بموجب المرســـــوم التشريعي رقــــم /35/
لعام  2006يتمتع بشخصية إدارية واستقاللية إدارية وترتبط بوزير المالية ،وقد تأسست
في عام  1967وأدرجت في سجل المصارف لدى مديرية مفوضية الحكومة في المصرف
المركزي السوري تحت رقم  / 1 /بتاريخ 2002/12/28
وهي مسجلة في وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في السجل التجاري رقم  2755تاريخ
 1959/6/4ويبلغ رأس مال المصرف  70مليار ليرة سورية
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Constriction Contractors Association
Country: Syria
Stand No:
Address: Al Adawi – next to ministry of oil bldg
Tel: +963 11 4457791
Mobile: +963 944 432 454
Fax: +963 11 4447991
Email:
Website:
Profiles: Construction Syndicate
Person in charge: Eng. Mohamad Ramadan
Branches & Agents:
Company Descriptions:
It is a union that is interested in the affairs of construction
and reconstruction of government buildings through a large
number of Syrian contractors working in this field and from
various specialties of construction, roads, sewage, electricity
and others.
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نقابة مقاولي االنشاءات في سورية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -العدوي  -جانب مبنى وزارة النفط
الهاتف+963 11 4457791 :
الموبايل+963 944432454 :
الفاكس+963 114447991 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :نقابة مقاوالت
الشخص المسؤول :م .محمد رمضان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
هي نقابة مهتمة بشؤون البناء واالعمار الخاصة بالمباني الحكومية من خالل عدد كبير
من المقاولين السوريين الذين يعملون في هذا المجال ومن مختلف االختصاصات من بناء
ووطرق وصرف صحي وكهرباء وغيرها .
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Control Farayand Pasargad
Country: Iran
Stand No:
Address: Unit 10, No. 64, Vahedi (7th) Street, After Punak Sq,
Ashrafi, Esfahani Expy, Tehran, Iran
Tel: +98 21 44890879
Mobile:
Fax: +98 21 46045787
Email: Info@cfp.co.ir
Website: www.cfp.co.ir
Profiles: advanced spectroscopy systems
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
CFP is the well-known producer of advanced spectroscopy
systems of gamma and X rays and alpha and beta particles.
The products cover a various range of applications including
mining exploration, radio-chemical and radio-nuclide purity
inspection of radiopharmaceuticals, underwater spectroscopy,
radioactive pollution decontamination, laboratory spectroscopy
systems and radiation portal monitoring systems.
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Control Farayand Pasargad
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانUnit 10, No. 64, Vahedi (7th) Street, After Punak Sq, :
Ashrafi Esfahani Expy, Tehran, Iran
الهاتف+98 21 44890879 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 46045787 :
البريد االلكترونيInfo@cfp.co.ir :
الموقع االلكترونيwww.cfp.co.ir :
االختصاص :ألنظمة التحليل الطيفي
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 CFPهي المنتج المعروف ألنظمة التحليل الطيفي المتقدمة ألشعة جاما واألشعة السينية
وجسيمات ألفا وبيتا .تغطي المنتجات مجموعة متنوعة من التطبيقات ،بما في ذلك
استكشاف التعدين ،وفحص نقاء المواد الكيميائية المشعة والنووية الراديوية للمستحضرات
الصيدالنية اإلشعاعية ،والتحليل الطيفي تحت الماء ،وإزالة التلوث اإلشعاعي ،ونظم
التحليل الطيفي للمختبرات ،ونظم مراقبة بوابة اإلشعاع.
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Crazy beeez
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – free zone
Tel: +963 11 213 9607
Mobile: +963 933 801 880
Fax:
Email: ibrahem.hai@crazybeeez.com
Website: www.crazybeeez.com
Profiles: architecting and graphic designing
Person in charge: Ismail Haidar
Branches & Agents:
Company Description:
A company specializing in providing design services and
everything related to this field, we believe that design is one
of the languages of communication and we have the incentive
to participate in the dialogue of ideas through our designs.
Our Services: Architecture - Interior Design - Advertising - Web
Design - Animation Design.
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كريزي بيز
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – المنطقة الحرة
الهاتف+963 11 213 9607 :
الموبايل+963 933 801 880 :
الفاكس:
البريد االلكترونيibrahem.hai@crazybeeez.com :
الموقع االلكترونيwww.crazybeeez.com :
االختصاص :هندسة معمارية وغرافيك ديزاين
الشخص المسؤول :إسماعيل حيدر
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة متخصصة في تقديم خدمات التصميم وكل ما يتعلق في هذا المجال ،نؤمن ان
التصميم هو احدى لغات التواصل ولدينا الحافز للمشاركة في حوار األفكار من خالل
التصميمات التي نقدمها.
الخدمات التي نقدمها :الهندسة المعمارية – التصميم الداخلي – الدعاية واإلعالن – تصميم
المواقع االلكترونية – تصميم الرسومات المتحركة .
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DAAEM
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Mazzeh – Al ghamian Build
Tel: +963 11 6665480/81
Mobile:
Fax: +963 11 6665482
Email: info@daa-em.com
Website: www.daa-em.com
Profiles: Engineering Consultation
Person in charge: Eng.Bassem Tantawi
Branches & Agents:
Company Description:
Daaem Engineering Consultancy.Ltd was founded in 2018
with the coalition of three companies :
Design Group .
Ali Morabet for architect .
I.E.G integrated engineering Group for MEP .
For more than 30 years, the previous companies had
accomplished many mega projects in and out of Syria.For the
current period, Daaem is continuing its activities by providing
the proper tender documents (Architect,Structural,MEP)
For the different projects.
Daaem also has a commercial department, to provide the
engineering market with all kind of unique products.
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دعائم
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -المزة – بناء الغميان
الهاتف+963 11 6665480/81 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 6665482 :
البريد االلكترونيinfo@daa-em.com :
الموقع االلكترونيwww.daa-em.com :
االختصاص :تقديم الدراسات ,واالستشارات الهندسية المتكاملة لكافة االختصاصات.
الشخص المسؤول :باسم طنطاوي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة دعائم لالستشارات الهندسية المتكاملة عام  2018من تجمع ثالث شركات
هندسية وهي:
ديزاين غروب
مكتب المهندس علي مرابط للعمارة
المجموعة الهندسية المتكاملة لالستشارات والتوريدات الكهربائية والميكانيكية.
مارست الشركات السابقة نشاطاتها منذ أكثر من ثالثين عاما ً في أعمال الدراسات
واالستشارات وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع داخل وخارج القطر.
تقوم الشركة حاليا ً بتنفيذ أعمال الدراسات المعمارية واإلنشائية وااللكتروميكانيكية كما تقوم
باستيراد العديد من المواد الهندسية النوعية للمشاريع بكافة أنواعها.
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Damascus Cham Holding
Country: Syria
Stand No: G18-H13
Address: Marota city –Mazzeh -Damascus-Syria
Tel: +963 11 611 5068
Mobile:
Fax: +963 11 611 5094
Email: info@damacham.sy
Website: www.damacham.sy
Profiles: Management and investment of property and services
of the province
Person in charge: Chief Executive Officer Mr. Ayman Kabalan
Branches & Agents:
Company Description:
Established on 17 December 2016 as a private holding
company Capital SYP 60,000,000,000
Our Mission: We seek to create strategic partnerships that
provide safe investment environment with economic and
social values contributing to the development of Damascus
Governorate and support the national economy
Our Vision: We aim to be among the leaders in investments,
business developments and services in Syria
Our Objectives: Damascus Cham Holding aims to become
among the leading private companies in term of professional
performance through the quality services that it will provide
the community as well as solutions to key issues for the
improvement of Damascus Governorate services in all fields
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دمشق الشام القابضة
البلد :سورية
رقم الستاندG18-H13 :
العنوان :دمشق – مزة – ماروتا سيتي.
الهاتف+963 11 611 5068 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 611 5094 :
البريد االلكترونيinfo@damacham.sy :
الموقع االلكترونيwww.damacham.sy :
االختصاص :إدارة واستثمار أمالك وخدمات المحافظة
الشخص المسؤول :المدير التنفيذي السيد أيمن قبالن
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة دمشق الشام القابضة بتاريخ  17كانون األول لعام  2016كشركة خاصة.
رأسمال الشركة 60,000,000,000 :ليرة سورية.
مهمتنا :نسعى لخلق شراكات استراتيجية تحقق للمستثمرين بيئة استثمارية أمنة بعوائد
اقتصادية واجتماعية تساهم في تطور مدينة دمشق ودعم االقتصاد الوطني
رؤيتنا :أن نكون واحدة من الشركات السورية الرائدة في مجال االستثمار وتطوير االعمال
والخدمات.
دمشق الشام القابضة تسعى بأن تكون واحدة من الشركات الخاصة الرائدة من خالل األداء
المميز وجودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع وباإلضافة لحلول رئيسية لتطوير دمشق
وخدماتها في كل المجاالت
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Damascus Securities Exchange
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Masaken Barzeh
Tel: +963 11 5190099
Mobile: +963 991 111 160
Fax: +963 11 5190099
Email: info@dse.sy
Website: www.dse.sy
Profiles: Financial Market
Person in charge: Osama Hasan
Branches & Agents:
Company Descriptions:
The Damascus Securities Exchange (DSE) was established
by Legislative Decree No. 55 of 2006. The decree stipulates
that the market enjoys legal personality and financial and
administrative independence and is linked to the Syrian
Securities and Exchange Commission and operates under its
supervision. Official Market in 10/3/2009.
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سوق دمشق لألوراق المالية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – مساكن برزة – مسبقة الصنع – حي المنارة
الهاتف+963115190099 :
الموبايل+963991111160 :
الفاكس+963115190099 :
البريد االلكترونيinfo@dse.sy :
الموقع االلكترونيwww.dse.sy :
االختصاص :السوق المالي
الشخص المسؤول :أسامة حسن
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أحدثت سوق دمشق لألوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم  /55/لعام 2006
ونص المرسوم على ان تتمتع السوق بالشخصية االعتبارية واالستقالل المادي واإلداري
وترتبط بهيئة األوراق واألسواق المالية السورية وتعمل تحت اشرافها وبحيث يكون المقر
الرئيسي للسوق مدينة دمشق ،تم االفتتاح الرسمي للسوق في .2009 / 3 / 10
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Damascus University (Faculty of Architecture)
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Baramkeh
Tel:
Mobile:
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
The Study of architecture in Damascus began for the first time
in 1960.
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جامعة دمشق (كلية الهندسة المعمارية)
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – البرامكة
الهاتف:
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
بدأت دراسة الهندسة المعمارية في دمشق ألول مرة في عام 1960
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Damascus University
(Faculty of Civil Engineering)
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Baramkeh
Tel:
Mobile:
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
The college was opened in 1961 and its purpose was to prepare
engineers to contribute to the construction of the industrial
foundation, especially for major projects that form the core part
of the economic and social development plan.

160

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

جامعة دمشق
(كلية الهندسة المدنية)
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – البرامكة
الهاتف:
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
افتتحت الكلية في عام  1961وكانت الغاية من انشائها اعداد مهندسين يساهمون في بناء
األساس الصناعي وخاصة للمشاريع الكبرى التي تشكل الجزء األساسي في خطة التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
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Damex CNT Intl
Country: Syria
Stand No:
Address: Malki St. – Damascus
Tel:
Mobile: +963 940 259 359
Fax:
Email: atasi1@damexcnt.com
Website: www.damexcnt.com
Profiles:
Person in charge: Eng. Mhd. Al Atasi
Branches & Agents:
Company Description:
Suppliers and Consultants for Industrial Plants on Turn Key
Basis.
Our services include but not limited to:
Chemical Plants, Wheat Mills, Metal Silos for Grain Storage,
Lime plants, Fruit Juice Extraction Plants, Fruit Sorting Plants.
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دامكس للتجارة واالستشارات
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -مالكي
الهاتف:
الموبايل+963 940 259 359:
الفاكس:
البريد االلكترونيatasi1@damexcnt.com :
الموقع االلكترونيwww.damexcnt.com :
االختصاص:
الشخص المسؤول :المهندس محمد األتاسي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تقدم شركتنا حلول صناعية متكاملة على أساس مفتاح باليد ,وأمثلة على ذلك :مصانع إلنتاج
الكيماويات ,معامل الطحين ,صوامع تخزين الحبوب ,أفران إنتاج الكلس الحي والمطفأ,
معامل عصر وفرز الفاكهة بأنواعها .مع استعدادنا لدراسة أية مشاريع صناعية أخرى.
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DATAPOWER
Country: Switzerland
Stand No: A15
Address: Claridenstrasse 368002 Zürich
Tel:
Mobile:
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: PACE MARCO
Branches & Agents:
Company Description:
The purpose of the company is the planning and execution
of residential buildings as a general contractor as well as the
management of real estate. In addition, the Company intends
to carry out electrical installations, trade in electrical and
power engineering equipment, planning and sale of bathrooms
and sanitary facilities, and the construction and operation of
photovoltaic systems. The Company may establish branches
and subsidiaries both domestically and abroad, and engage in
other domestic and international companies and any business
that is directly or indirectly related to its purpose. The Company
may solicit, encumber, dispose of and administer real estate
domestically and abroad. It may also finance own or third party
accounts, as well as provide guarantees and guarantees to
subsidiaries and third parties.
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داتــــــا بـــــــاور
البلد :سويسرا
رقم الستاندA15 :
العنوانClaridenstrasse 368002 Zürich :
الهاتف:
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤولPACE MARCO :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
الغرض من الشركة هو تخطيط وتنفيذ المباني السكنية كمقاول عام وكذلك إدارة العقارات.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتزم الشركة تنفيذ التركيبات الكهربائية ،والتجارة في المعدات
الكهربائية وهندسة الطاقة ،وتخطيط وبيع الحمامات والمرافق الصحية ،وبناء وتشغيل
األنظمة الكهروضوئية .يجوز للشركة إنشاء فروع وشركات تابعة على الصعيدين المحلي
والخارجي ،والمشاركة في شركات محلية ودولية أخرى وأي أعمال لها عالقة مباشرة أو
غير مباشرة بهدفها .يجوز للشركة التماس وتثبيته والتخلص منه وإدارته محليا وخارجيا.
قد تقوم أيضًا بتمويل حسابات خاصة أو حسابات طرف ثالث ،باإلضافة إلى توفير ضمانات
وضمانات للشركات التابعة واألطراف الثالثة.
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Development & Construction Co.
for trading & contracting
Country: Syria
Stand No: B12 C13
Address: Damascus - Kafarsouseh - Sham center - Plaza
Mart - 1st floor
Tel: +963 11 2166130
Mobile: +963 943 000 401
Fax: +963 11 2166134
Email: info@dctc.biz
Website: www.dctc.biz
Profiles: Contracting
Person in charge: Eng. Basher Alabdallah
Branches & Agents:
Company Description:
The company was founded in 2005.
The company has an engineering and technical team
specialized in the following fields:
Studies and Structural Design - Architectural Design Surveying and Topography - Project Planning and Cost Control
- Execution and Follow-up - Safety - Quality Control and
Testing. The company has an executive team working in the
following areas:Concrete Workshops - Industrial steel Works
& erection Workshops - Insulation Workshops - Earthworks
& backfilling Workshops - Roads & Bridges Workshops Scaffolding Installation Workshops.
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شركة اإلنماء والبناء للتجارة والمقاوالت م.م
البلد :سورية
رقم الستاندB12 C13 :
العنوان :دمشق – تنظيم كفرسوسة – سوق بالزا  – 86شام سنتر -ط أول
الهاتف+963 11 2166130 :
الموبايل+963 943 000 401 :
الفاكس+963 11 2166134 :
البريد االلكترونيinfo@dctc.biz :
الموقع االلكترونيwww.dctc.biz :
االختصاص :مقاوالت
الشخص المسؤول :المهندس بشير العبد هللا
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة اإلنماء والبناء للتجارة والمقاوالت المحدودة المسؤولية تأسست في عام .2005
تمتلك الشركة فريق هندسي وفني متخصص في المجاالت التالية:
قسم الدراسات والتصميم اإلنشائي – التصميم المعماري – المساحة والطبوغرافيا–
تخطيط المشاريع وضبط التكاليف – التنفيذ والمتابعة – األمن والسالمة المهنية – ضبط
الجودة واالختبارات.
تمتلك الشركة فريق تنفيذي متكامل يعمل في المجاالت التالية:
ورشات أعمال البيتون (حدادة ،نجارة ،صب) – ورشات أعمال الحديد الصناعي
والتركيبات – ورشات العزل – ورشات األعمال الترابية والردم  -ورشات أعمال الطرق
والجسور – ورشات تركيب السقاالت.
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Dgror Institute For Decoration-Light
Construction & Insulation
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Al-Baramkah – Al-Jamarek st
Tel: +963113331494 - 2150928
Mobile: +963 933233990/ +963 993316047 / +963 993316060
Fax: +963113316084
Email: awsdecor61@gmail.com
Website: www.decoratdgror.com
Profiles: CONSTRUCTION AND INSULATION
Person in charge: Aws Dgror
Branches & Agents:
Company Description:
Export and installation of pseudo (ceilings, walls, floors) –
gypsum – plastic – linoleum – carpet – industrial grass –
wallpaper – caravans – preconstructed, removable, mobile
holes – ready-made boards for ceilings, walls and floors
(sandwich panel – polly carbons – gypsum and cement –
plastic board) – sound, water and heat insulation – dry and
liquid construction and insulation chemicals – curtains – doors
– abajors – Manuel electric and laser tools.
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دغرور للديكور و البناء والعزل
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – البرامكة – الجمارك
الهاتف+963113331494 - 2150928 :
الموبايل+963 933233990/ +963 993316047 / +963 993316060 :
الفاكس+963113316084 :
البريد االلكترونيawsdecor61@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.decoratdgror.com :
االختصاص :بناء و عزل
الشخص المسؤول :أوس دغرور
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تصدير وتركيب (السقوف والجدران واألرضيات)  -الجبس  -البالستيك  -السجاد -
العشب الصناعي  -ورق جدران  -مسبقة الصنع  ،والثقوب المتنقلة  -لوحات الجاهزة
لألسقف والجدران واألرضيات (جبس وأسمنت  -لوح بالستيكي)  -عزل الصوت والماء
والحرارة  -مواد كيماوية وعزل جاف وسائل  -ستائر  -أبواب  -عجائن  -أدوات مانويل
الكهربائية والليزر.
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Dilman Door Manufacturing Company
Country: Iran
Stand No:
Address: kaafarinan2 St. Industrial Estate of salmas, Salmas,
West Azerbaijan
Tel: +98 44 352503368
Mobile:
Fax: +98 21 89780222
Email: dilmandoor@yahoo.com
Website: www.dilmandoor.com
Profiles: anti-theft doors
Person in charge: Ahad Rajabzadeh
Branches & Agents: The company has representation in Iraq
and its products are sold in Iraq
Tel 09844352503368 - Fax0982189780222
E-mail dilmandoor@yahoo.com
Company Description:
Our products are in the field of anti-theft doors
All the products of the company are of high quality and in
accordance with international standards
The products of the company are as good as the European
production doors in terms of beauty and durability. Also, the
purchase price for these products is much lower for European
customers.
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Dilman Door Manufacturing Company
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانkaafarinan2 St. Industrial Estate of salmas, Salmas, :
West Azerbaijan
الهاتف+98 44 352503368 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 89780222 :
البريد االلكترونيdilmandoor@yahoo.com :
الموقع االلكترونيwww.dilmandoor.com :
االختصاص :األبواب المضادة للسرقة
الشخص المسؤولAhad Rajabzadeh :
الفروع والوكالء:
العراق هاتف 09844352503368 :فاكس0982189780222:
E-mail: dilmandoor@yahoo.com
لمحة عن الشركة:
منتجاتنا في مجال األبواب المضادة للسرقة
جميع منتجات الشركة ذات جودة عالية ووف ًقا للمعايير الدولية
منتجات الشركة جيدة مثل أبواب اإلنتاج األوروبية من حيث الجمال والمتانة .أيضاً ،فإن
سعر شراء هذه المنتجات أقل بكثير للعمالء األوروبيين.
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Domus Living Solutions
Country: Hungary
Stand No: G15
Address: 1054, Budapest - Hungary
Tel: +36 307277055
Mobile:
Fax:
Email: k.soliman@domusls.com
Website: www.domusls.com
Profiles: prefabricated buildings
Person in charge: Mr. Karim Soliman
Branches & Agents:
Company Description:
Domus co. is a Hungarian based company specialized in
offering diversified types of ‘domes’ for multipurpose usages
and equipped with all the entire facilities + ‘prefabricated
buildings’ that can be used for building schools, clinics, shops,
administrative and residential buildings.
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Domus Living Solutions
البلد :هنغاريا
رقم الستاندG 15 :
العنوان1054, Budapest - Hungary :
الهاتف+36 307277055 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيk.soliman@domusls.com :
الموقع االلكترونيwww.domusls.com :
االختصاص :تصنيع القباب متعددة االستخدامات
الشخص المسؤول :السيد كريم سليمان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة دوماس هي شركه هنغارية متخصصة في تصنيع القباب متعددة االستخدامات
والمجهزة بجميع المرافق وسبل الراحة ،باإلضافة الى نشاط المباني سابقة التجهيز والتي
تستخدم في انشاء المدارس ،العيادات ،المحال التجارية ،والمباني السكنية واإلدارية.
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DORMAKABA / MOVABLE WALLS
Country: SYRIA
Stand No: E7
Address: Damascus airport road beside the metal pedestrian
bridge before the village of brothers Maala
Tel: +971 551464602
Mobile: +971 256502756 \ +963 930 111788
Fax:
Email: hardware@everestart.com / afrstfzc@gmail.com
Website: www.everestart.com
Profiles: Multi-functional wooden and glass partitions
Person in charge: Ziad Shoujaa
Branches & Agents:
Company Description:
Specialized in moving partitions, wooden and glass walls folding
soundproof and fire-retardant and is a complete solution for
hotels, restaurants, wedding halls, meeting rooms and offices.
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دورماكابا قواطع متحركة
البلد :سورية
رقم الستاندE7 :
العنوان :دمشق طريق المطار جانب جسر المشاة المعدني قبل قرية االشقاء معال
الهاتف+971 551464602 :
الموبايل+971 526502756 / +963 930 111788 :
الفاكس:

البريد االلكتروني:
		

afrstfzc@gmail.com
hardware@everestart.com

الموقع االلكترونيwww.everestart.com :
االختصاص :قواطع خشبية وزجاجية متحركة متعددة االستعماالت
الشخص المسؤول :المهندس زياد شجاع
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
متخصصون بالجدران الخشبية والزجاجية القابلة للطي والعازلة للصوت والمؤخرة
للحريق كحل كامل للفنادق وصاالت االفراح والمطاعم وقاعات االجتماعات والمكاتب .
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Ehab Alhariri Trading Est.
Country: Syria
Stand No:
Address: Adra,The industrial city
Tel: +963 11 5855556
Mobile: +963 966 880 018
Fax: +963 11 5855557
Email: legendtemperatglass@yahoo.com
Website:
Profiles: Paints
Person in charge: Ehab Siham Alhariri
Branches & Agents: we have agents in all the Syrian Provinces
in addition to Iraq and Lebanon
Company Description:
The Hariri Trading Establishment is one of the largest commercial
paint and putty companies in the region. The Hariri Trading
Establishment is equipped with the latest high-tech equipment.
The company also includes the best chemists working
in the field of «paints, pastes, expansion joints and
insulators» who have international certificates in this field.
Our company is keen to use the best raw materials of water
origin, in addition to our dependence on German specifications
manufacturing. Our company has also obtained several brands
including : Falcon - Tsar - Weiner - Castle - Horse - Rooster Swan - Jar - Legend.
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مؤسسة الحريري التجارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :عدرا  -المنطقة الصناعية
الهاتف+963 11 5855556 :
الموبايل+963 966 880 018 :
الفاكس+963 11 5855557 :
البريد االلكترونيlegendtemperatglass@yahoo.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :الدهانات
الشخص المسؤول :إيهاب سهام الحريري
الفروع والوكالء :لدينا وكالء في جميع المحافظات السورية باإلضافة للعراق ولبنان
لمحة عن الشركة:
ان مؤسسة الحريري التجارية هي من كبرى الشركات التجارية المتميزة لصناعة الدهانات
والمعاجين في المنطقة ،وتمتاز « مؤسسة الحريري التجارية للدهانات» بكونها مزودة
بأحدث التجهيزات والمعدات ذات التقنية العالية.
كما تضم الشركة خيــرة الكيميائيين العاملين في مجال «الدهانات والمعاجين وفواصل
التمدد والعوازل «الحاصلين على شهادات دولية في هذا المجال.
وتحرص شركتنا على استخدام افضل المواد األولية المائية المنشأ باإلضافة الى اعتمادنا
على المواصفات األلمانية بالتصنيع.
كما حصلت شركتنا على عدة عالمات تجارية ومن العالمات:
الصقر – القيصر – ويينر – القلعة – الحصان – الديك – البجعة – الجرة  -األسطورة.
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El Hosary & Makki Establishment
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus Mashroua Dummar / Damascus-Zahira next to the Bashir Mosque
Tel: +963 11 3163765 / +963 11 6333162
Mobile: +963 999 513775
Fax:
Email: o-husary@scs-net.org
Website:
Profiles: Air conditioning cooling - generators - alternative energy
Person in charge: Omar Alhosary
Branches & Agents: Masrou' Dummar - Damascus Zahera
Company Description:
El Hosary & Makki Establishment for Air Conditioning
- Cooling - Heating - Generators - Industrial Electricity Alternative Energy.Consulting and engineering studies in
the field of electricity and air conditioning.Supply, installation
and maintenance of all electric generators, HVAC systems,
industrial electricity and alternative energy. Receiving and
executing periodic maintenance contracts for all generators,
air conditioning systems and electrical panels for all
installations (industrial - tourist - commercial - household)
Our team consists of highly qualified engineers and technicians
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مؤسسة الحصري ومكي
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -مشروع دمر  /دمشق  -زاهرة  -جانب جامع البشير
الهاتف:

هاتف مشروع دمر +963 11 3163765 :
هاتف الزاهـــــــــــرة +963 11 6333162 :

الموبايل+963 999 513775 :
الفاكس:
البريد االلكترونيo-husary@scs-net.org :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :تكييف تبريد  -مولدات كهربائية  -طاقة بديلة
الشخص المسؤول :عمر الحصري
الفروع والوكالء. :فرع :1دمشق مشروع دمر  -فرع :2دمشق زاهرة
لمحة عن الشركة:
مؤسسة الحصري ومكي تكييف  -تبريد  -تدفئة  -مولدات كهربائية  -كهرباء صناعية -
طاقة بديلة
استشارات ودراسات هندسية في مجال الكهرباء والتكييف.
توريد وتركيب وصيانة كافة المولدات الكهربائية وأنظمة التكييف والتبريد والكهرباء
الصناعية والطاقة البديلة .استالم وتنفيذ عقود صيانة دورية بكل مايتعلق بالمولدات
الكهربائية وأنظمة التكييف واللوحات الكهربائية لكافة المنشآت /صناعية  -سياحية-
تجارية-منزلية…/
فريقنا مكون من مهندسين وفنيين اختصاصيين ذو خبرة جاهزية عالية
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Electronic Afzar Azma
Country: Iran
Stand No:
Address: No.1, Rooz Alley, Tavanir St., Tehran, Iran
Tel: +98 21 88878888
Mobile:
Fax: +98 21 88878889
Email: a.darazi@afzarazma.com
Website: www.afzarazma.com
Profiles: Digital and Smart electricity
Person in charge: Mr. Mohammad Ali Darazi
Branches & Agents:
Company Description:
EAA was established in 1980. EAA is the largest various types
of Digital and Smart electricity meter manufacturer in the region
so far. EAA has been granted the following certifications:
KEMA from Netherlands for type-testing; DLMS/COSEM for
AMI meters; and SGS certificates for: (ISO 9001), (ISO 14001),
(OHSAS 18001).
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Electronic Afzar Azma
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.1, Rooz Alley, Tavanir St., Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 88878888 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88878889 :
البريد االلكترونيa.darazi@afzarazma.com :
الموقع االلكترونيwww.afzarazma.com :
االختصاص :مقاييس الكهرباء الرقمية والذكية
الشخص المسؤولMr. Mohammad Ali Darazi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست  EAAفي عام  EAA .1980هي أكبر شركة مصنعة ألنواع مختلفة من مقاييس
الكهرباء الرقمية والذكية في المنطقة حتى اآلن .حصلت  EAAعلى الشهادات التالية:
 KEMAمن هولندا الختبار النوع؛  DLMS / COSEMلعدادات AMI؛ وشهادات
 SGSلـ(ISO 9001) (ISO 14001) (OHSAS 18001) :
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Embassy of India
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus – Abo Rummaneh
Tel: +963 11 334 7351 - 2 / +963 11 334 7900
Mobile:
Fax:
Email: hoc.damascus@mea.gov.in
Website: www.eoi.gov.in/damascus
Profiles:
Person in charge: H.E. Dr. Hifzur Rahman
Branches & Agents:
Company Description:
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سفارة الهند
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – أبو رمانة
الهاتف+963 11 334 7351 - 2 / +963 11 334 7900 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيhoc.damascus@mea.gov.in :
الموقع االلكترونيwww.eoi.gov.in/damascus :
االختصاص:
الشخص المسؤولH.E. Dr. Hifzur Rahman :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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Embassy of Iran
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus - Atostrad Al-Mazzeh - Near Razi Hospital
Tel: +963 11 611 7675 / +963 11 612 0800
Mobile:
Fax:
Email: iranemb.dam@mfa.gov.ir
Website: www.damascus.mfa.ir
Profiles:
Person in charge: H.E Mr. Javad Torkaabaadi
Branches & Agents:
Company Description:
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سفارة ايران
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – أوتوستراد المزة – جانب مشفى الرازي
الهاتف+963 11 611 7675 / +963 11 612 0800 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيiranemb.dam@mfa.gov.ir :
الموقع االلكترونيwww.damascus.mfa.ir :
االختصاص:
الشخص المسؤولH.E Mr. Javad Torkaabaadi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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Embassy of Venezuela
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus – west Mazzeh
Tel: +963 11 612 4835 / +963 11 612 4836
Mobile:
Fax:
Email: venedamas@gmail.com
Website: www.embavenez-siria.com
Profiles:
Person in charge: H.E Mr. José Gregorio Biomorgi Muzattiz
Branches & Agents:
Company Description:
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سفارة فنزويال
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – مزة غربية
الهاتف+963 11 612 4835 / +963 11 612 4836 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيvenedamas@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.embavenez-siria.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولH.E Mr. José Gregorio Biomorgi Muzattiz :
الفروع والوكالء:

187

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Emirates Gate
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Pakistan Str.
Tel: +963 11 442 4553
Mobile: +963 987 556 051
Fax:
Email: info@geg-me.com
Website:
Profiles: Real Estate Marketing & Sales
Person in charge: Mr. MHD Diab (CEO)
Branches & Agents:
Company Description:
Global Emirates Company Ltd is registered at Damascus
Directorate of Commercial Registration under the number
14982 at 2007 The Chief Executive Officer is Mr. MHD Diab.
The company is specialized in investment, marketing and sales
Our History: The Company was established to carry out the
investment and marketing of the works carried out and the
completion of commercial objectives and a vision of the UAE
working in the field of modern real estate marketing, which
keeps pace with the requirements of the stage.
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بوابة اإلمارات العالمية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع الباكستان
الهاتف+963 11 442 4553 :
الموبايل+963 987 556 051 :
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@geg-me.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :التسويق والبيع العقاري
الشخص المسؤول :السيد محمد دياب
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة بوابة االمارات العالمية محددوة المسؤولية والمسجلة في امانة السجل التجاري
لمدينة دمشق تحت الرقم  /14982/لعام ../2007/
مديرها التنفيذي االستاذ محمد دياب...
تخصصها :نختص باعمال االستثمار والتسويق والمبيعات
لمحة تاريخية :تاسست الشركة للقيام باعمال االستثمار وتسويق االعمال المنفذة واتمام
االهداف التجارية برؤية اماراتية تعمل في مجال التسويق العقاري الحديث والتي تواكب
متطلبات المرحلة الحالية والتطور في االستثمار العقاري
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Eng. Mustafa Ghalib Shaaerah Group
Country: Syria
Stand No:
Address: Hammah, Al-amiria, alSeha, Opposite of Al Assad
Medical Complex
Tel: +963 332 440 350
Mobile: +963 994 490 000
Fax: +963 33 244 1100
Email: info@shayrabuild.com
Website: www.shsyabuild.com
Profiles: General trade and urban development
Person in charge: Eng. Mustafa Ghalib Shaaerah
Branches & Agents: Damascus - Al shahbandar Squ.
Tel : +963 44 44780
Company Description:
The group is composed of several companies
- A trading company in many fields such as building materials,
general electricity and cladding supplies and has the group
logo.
- Engineering investment company and works in the areas
of interior and designs for areas and urban development,
public and private and has the emblem of Emaar Center.
- Urban Development Company specializes in the field
of public and private construction and has the logo of
construction.
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مجموعة المهندس مصطفى شعيرة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حماه  -األميرية – الصحة – مقابل مجمع األسد الطبي
الهاتف+963 33 244 0350 :
الموبايل+963 994 490 000 :
الفاكس+963 33 244 1100 :
البريد االلكترونيinfo@shayrabuild.com :
الموقع االلكترونيwww.shsyabuild.com :
االختصاص :التجارة العامة والتطوير العمراني
الشخص المسؤول :المهندس مصطفى غالب شعيرة
الفروع والوكالء :دمشق  -ساحة الشهبندر +963 44 44780 -
لمحة عن الشركة:
المجموعة مؤلف من عدة شركات.
شركة تجارية – في مجاالت عدة كمواد البناء والكهرباء العامة ولوازم اإلكساء ولها شعار
المجموعة.
شركة استثمارية هندسية وتعمل في مجاالت االكساء الداخلي والتصاميم للمناطق والتطوير
العمراني العامة والخاصة ولها شعار مركز اعمار.
شركة التطوير العمراني متخصصة في مجال البناء العام والخاص ولها شعار البناء.
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Engineering & Marble
Country: SYRIA
Stand No: Hall 1 E12
Address: Damascus - Al Assad Suburb - Industrial Area
Tel: +963 11 5118182
Mobile: +963 944342330
Fax:
Email: mmc.marble@gmail.com
Website:
Profiles: Marble
Person in charge: Mohammad Mesto
Branches & Agents:
Company Description:
Syrian company specialized in the sale and manufacture of all
types of marble, granite, stone, mosaic and rostice stone
CNC machining and execution of all WATER JET marble and
metal works
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هندسة ورخام
البلد :سورية
رقم الستاندHall 1 E12 :
العنوان :دمشق – ضاحية األسد – المنطقة الصناعية – محضر 250
الهاتف+963 11 5118182 :
الموبايل+963 944342330 :
الفاكس:
البريد االلكترونيmmc.marble@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :رخام
الشخص المسؤول :محمد مستو
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة سورية متخصصة ببيع وتصنيع جميع أنواع الرخام والغرانيت والحجر والفسيفساء
وحجر الروستيك  ROSTICEوتنفيذ جميع أعمال الحفر اآللي
بآلة  CNCوتنفيذ جميع أعمال الوترجيت  WATER JETللرخام والمعادن
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Enterprises Development Authority
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Almazze Highway – Beside the house
of Baath – Housing construction
Tel: +963 11 6662 351
Mobile:
Fax: +963 11 6122 609
Email: smedc.md@gmail.com
Website: www.sme.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents: All governorates
Company Description:
Small and Medium Enterprises Development Authority
(SME) has been established by law No.2 of 2016, currently
independent and administratively,
Related to the Minister of economy and foreign trade, aiming
to develop and develop small and medium enterprises and
increase their competitiveness and contribution to economic
and social development .the establishment of a business
incubators network and its approach is a project finance
document to enable it to obtain services , build a database and
update it periodically .
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هيئة تنمية المشاريع االقتصادية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – اتستراد المزة – جانب دار البعث – بناء اإلسكان
الهاتف+963 11 6662 351 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 6122 609 :
البريد االلكترونيsmedc.md@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.sme.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء :جميع المحافظات
لمحة عن الشركة:
أحدثت هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقانون رقم  2لعام  2016مستقلة حاليا
وإداريا ترتبط بوزير االقتصاد والتجارة الخارجية تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتطويرها وزيادة تنافسيتها ومساهمتها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية إنشاء
شبكة حاضنات أعمال لها ,ومنهجها وثيقة كمالة مشروع لتمكينها من الحصول على
الخدمات وبناء قاعدة بيانات وتحديثها دوريا .
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Esfahan Ahan Apadana
Country: Iran
Stand No:
Address: Iran, Esfahan, Boustan e Sa`di, Khodaverdi, 63
Tel: +98 31 34045
Mobile:
Fax: +98 31 34045
Email: export@esfahanahan.com
Website: www.esfahanahan.com
Profiles: Trading company
Person in charge: Ali Faramarz Bakhtiari
Branches & Agents: Esfahan Ahan Apadana will launch
Syrian Branch Soon.
Company Description:
Esfahan Ahan Apadana Trading company with 20 years of
experience in the field of steel industry, accompanied with
quantitative and qualitative international certificates and
standards achieved by dexterous experts to procure and
transfer all steel products as rebar, beams, sheets, etc… for
customers all around the world through the most appropriate
conditions; Both to prove our capabilities and satisfy our
respected customer, This is the target considered as our
company principal.
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Esfahan Ahan Apadana
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانIran, Esfahan, Boustan e Sa`di, Khodaverdi, 63 :
الهاتف+98 31 34045 :
الموبايل:
الفاكس+98 31 34045 :
البريد االلكترونيexport@esfahanahan.com :
الموقع االلكترونيwww.esfahanahan.com :
االختصاص :شركة تجارية
الشخص المسؤولAli Faramarz Bakhtiari :
الفروع والوكالء :افتتاح فرع في سورية قريبا ً
لمحة عن الشركة:
تتمتع شركة Esfahan Ahan Apadana
التجارية بخبرة  20عامًا في مجال صناعة الصلب ،مصحوبة بشهادات ومعايير دولية
كمية ونوعية يحققها خبراء ماهرون في شراء ونقل جميع منتجات الصلب مثل حديد
التسليح والعوارض واأللواح ،إلخ  ...للعمالء من جميع أنحاء العالم من خالل أنسب
الظروف؛ سواء إلثبات قدراتنا وإرضاء عمالئنا المحترمين ،هذا هو الهدف الذي يعتبر
مدير الشركة.
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Esfahan Steel Company (ESCO)
Country: Iran
Stand No:
Address: Km 45 on Zob Ahan Highway, Esfahan, Iran
Tel: +98- 31-5257 3415
Mobile:
Fax: +98- 31 5257 8814
Email: info@esfahansteel.com
Website: www.esfahansteel.com
Profiles: Constructional & Industrial
Person in charge: Mr. Hamid Saral
Branches & Agents:
Company Description:
Producer of Various Types of Steel Products, Constructional &
Industrial Sections as well as Rail for Railway Companies.
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)Esfahan Steel Company (ESCO
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانKm 45 on Zob Ahan Highway, Esfahan, Iran :
الهاتف+98- 31-5257 3415 :
الموبايل:
الفاكس+98- 31 5257 8814 :
البريد االلكترونيinfo@esfahansteel.com :
الموقع االلكترونيwww.esfahansteel.com :
االختصاص :بناء وصناعة
الشخص المسؤولMr. Hamid Saral :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
منتج ألنواع مختلفة من منتجات الصلب واألقسام اإلنشائية والصناعية وكذلك السكك
الحديدية لشركات السكك الحديدية.
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EURO ART
Country: SYRIA
Stand No: E7
Address: Damascus airport road beside the metal pedestrian
bridge before the village of brothers Maala
Tel:

+971 526502756

Mobile: +971 551464602 / +963 930111788
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Kitchen accessories, wooden and glass doors and
accessories
Person in charge: Ziad Shoujaa
Branches & Agents:
Company Description:
A Licensed company in England, Manufactures all kitchen
accessories, wood doors, glass, and fire retardant doors of all
levels with the necessary quality certificates according to the
British standers
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يورو أرت
البلد :سورية
رقم الستاندE7 :
العنوان :دمشق طريق المطار جانب جسر المشاة المعدني قبل قرية االشقاء معال
الهاتف+971 256502756 :
الموبايل+971 551464602 / +963 930 111788 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :اكسسوارات مطابخ وابواب خشبية وزجاجية ومتمماتها
الشخص المسؤول :المهندس زياد شجاع
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة مرخصة بانكلترا لتصنيع كافة االكسسوارات الخاصة بالمطابخ وابواب الخشب
والزجاج المقسى واالبواب المؤخرة للحريق بمختلف سوياتها مع شهادات الجودة الالزمة
وفق النورم البريطاني

209

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
EVEREST
Country: SYRIA
Stand No: E7
Address: Damascus airport road beside the metal pedestrian
bridge before the village of brothers Maala
Tel:
Mobile: +963 944 484942 / +963 991 829999
Fax:
Email: mail@everestart.com
Website: www.everestart.com
Profiles: General Contracting
Person in charge: Waeel Saker
Branches & Agents:
Company Description:
General construction works including residential, touristic and
Medical building, Design, Supervision and Execution.
Together with all wood works, as indoors ,windows, kitchens
and Furniture. All through Turn-Key Project.
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إيفرست
البلد :سورية
رقم الستاندE7 :
العنوان :دمشق طريق المطار جانب جسر المشاة المعدني قبل قرية االشقاء معال
الهاتف:
الموبايل+963 944 484942 / +963 991 829999 :
الفاكس:
البريد االلكترونيmail@everestart.com :
الموقع االلكترونيwww.everestart.com :
االختصاص :مقاوالت عامة
الشخص المسؤول :وائل صقر
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تقوم الشركة بكامل اعمال االعمار والبناء السكني والسياحي والطبي من تصميم واشراف
وتنفيذ شامال» العمال الكساء والديكور الداخلي مع ردف كامل لالعمال الخشبية من ابواب
ونوافذ ومطابخ ومفروشات من خالل مشاريع للتسليم على المفتاح او الهيكل .
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Falcon for Security Systems and Services
Country: Syria
Stand No:
Address: Mezzeh Western Villas - Extension of Asadi Hospital
Street opposite to kindergarten and swimming pool (Al Mabarra
Women's Association)
Tel: +963 11 6127422
Mobile: +963 993 322433
Fax: +963 11 6127424
Email: info@falcon-sys.com / marketing.pr@falcon-sys.com
Website: www. Falcon-sys.com
Profiles:
Person in charge: Hasan Youssef
Branches & Agents: Damascus – Homs - Tartus – Lattakia
Company Description:
Falcon for Security Systems and Services has incorporated
under the Legislative Decree No. / 55 / in 2013 and the decision
of License is No. 3 issued by the Ministry of Interior.
The company category is Prime and VIP with a principal of 250
million SYP.
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فالكون للمنظومات والخدمات األمنية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – مزة فيالت غربية – امتداد شارع مشفى األسدي مقابل روضة ومسبح
األطفال (جمعية المبرة النسائية)
الهاتف+963 11 6127422 :
الموبايل+963 993 322433 :
الفاكس+963 11 6127424 :

البريد االلكتروني:
		

info@falcon-sys.com
marketing.pr@falcon-sys.com

الموقع االلكترونيwww. Falcon-sys.com :
االختصاص :منظومات وخدمات أمنية
الشخص المسؤول :حسن يوسف
الفروع والوكالء .:دمشق – حمص  -طرطوس – الالذقية
لمحة عن الشركة:
فالكون للمنظومات والخدمات األمنية المرخصة بمرسوم جمهوري رقم /55/
لعام  2013وهي من الفئة األولى ذات ترخيص  VIPرأسمالها ( 250مليون ليرة سورية)
ومن خدماتها المقدمة :
حماية وحراسة جميع أنواع المنشأت على اختالف مجاالت عملها.
مجموعات مواكبة متخصصة بحماية الشخصيات والوفود.
نقل األموال والمجوهرات والمعادن الثمينة وفقا ً لمعايير عالية وأسس متطورة
خدمة تتبع اآلليات بواسطة أجهزة متطورة مع اهتمام خاص بخدمة مابعد البيع
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FANAVA GROUP
Country: Iran
Stand No:
Address: NO#3, 29 St, Alvand Ave, Argentina Sq, Tehran, IRAN
Tel: +98 21 88775161
Mobile:
Fax: +98 21 88776152
Email: Info@fanava.com
Website: www.fanava.com
Profiles: Satellite Services
Person in charge: Mahdi Nabizadeh Rad
Branches & Agents:
Company Description:
The company operates in the following sections: Satellite
Services, Infrastructures, E-payment, Software solutions,
intelligence services.
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FANAVA GROUP
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNO#3, 29 St, Alvand Ave, Argentina Sq, Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 88775161 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88776152 :
البريد االلكترونيInfo@fanava.com :
الموقع االلكترونيwww.fanava.com :
االختصاص :خدمات األقمار الصناعية
الشخص المسؤولMahdi Nabizadeh Rad :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعمل الشركة في األقسام التالية :خدمات األقمار الصناعية والبنية التحتية والدفع اإللكتروني
وحلول البرمجيات وخدمات االستخبارات.
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Faraz Polymer
Country: Iran
Stand No:
Address: Central Office: Unit 1, 8th Floor, Royal Complex,
No.172, Sharifi St., Modiriyat Blvd, Saadat Abad, Tehran, Iran
Tel: +98 21 40880148-51
Mobile:
Fax: +98 21 88574035
Email: info@farazpolymer.com
Website: www.farazpolymer.com
Profiles: piping products
Person in charge: Dr. Fardhosseini & Hamid Jayez
Branches & Agents:
Company Description:
Faraz Polymer Company and its subsidiary have been using
suitable facilities and services of experienced experts was
established in 2007 with a capacity of more than 32000 tons’
different types of polyethylene pipe and corrugated pipes per
year that is one of the top ten premiere company and the best
one in terms of quality.
The company is one of the market leading manufacturers of high
performance piping products for gas, water, soft, agriculture
and irrigation network, with grade A (the highest level) in water
field and class 1 (the highest level) in gas field in Iran.
We are committed to satisfied the buyers and ready to contract
with main distributers.
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Faraz Polymer
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانCentral Office :Unit 1, 8th Floor, Royal Complex, No.172, :
Sharifi St., Modiriyat Blvd, Saadat Abad, Tehran, Iran
الهاتف+98 21 40880148-51 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88574035 :
البريد االلكترونيinfo@farazpolymer.com :
الموقع االلكترونيwww.farazpolymer.com :
االختصاص :منتجات األنابيب
الشخص المسؤولDr. Fardhosseini & Hamid Jayez :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تستخدم شركة  Faraz Polymerوفروعها التابعة مرافق وخدمات مناسبة تم تأسيسها
في عام  2007بقدرة تفوق  32000طن على أنواع مختلفة من أنابيب البولي ايثيلين
واألنابيب المموجة في السنة والتي تعد واحدة من أفضل عشر شركات رائدة واألفضل من
حيث الجودة .تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في السوق في مجال منتجات األنابيب
عالية األداء لشبكات الغاز والمياه والري والزراعة ،واالولى في حقل المياه وحقل الغاز في
إيران ..نحن ملتزمون بإرضاء المشترين وعلى استعداد للتعاقد مع الموزعين الرئيسيين.
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Fars EOR Technologies (FETCO)
Country: Iran
Stand No:
Address: Shiraz Technology Park of Chemical Industries,
Shiraz industrial Estate,
Tel: +98 71 37744687
Mobile:
Fax: +98 71 37744687
Email: eortech.official@gmail.com
Website: www.fet-co.com
Profiles: manufacturing of advanced petroleum engineering
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Fars EOR Technologies Company was established in 2009 at
Fars Science and Technology Park with more than two decades
of continues scientific and research background from Shiraz
University and Sharif University of Technology. Company has
been active in the field of design and manufacturing of advanced
petroleum engineering laboratory apparatus. Completing the
chain between knowledge and industry in the road map, Fars
EOR Technologies joined Shiraz Technology Park of Chemical
Industries in 2015. Continuous innovation and extensive R&D
with industrial exploitation turned this company into a leading
company with numerous outstanding achievements to date.
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)Fars EOR Technologies (FETCO
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانShiraz Technology Park of Chemical Industries, Shiraz :
industrial Estate, Shiraz
الهاتف+98 71 37744687 :
الموبايل:
الفاكس+98 71 37744687 :
البريد االلكترونيeortech.official@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.fet-co.com :
االختصاص :الصناعات الكيماوية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة )Fars EOR Technologies (FETCO
في عام  2009في  Fars Science and Technology Parkمع أكثر من عقدين
من الخلفية العلمية والبحثية المستمرة من جامعة شيراز وجامعة شريف للتكنولوجيا.
كانت الشركة نشطة في مجال تصميم وتصنيع أجهزة مختبر هندسة البترول المتقدمة.
بعد استكمال السلسلة بين المعرفة والصناعة في خارطة الطريق ،انضمت شركة Fars
 EOR Technologiesإلى مجمع شيراز للتكنولوجيا للصناعات الكيماوية في عام
 .2015وقد أدى االبتكار المستمر والبحث والتطوير الشامل مع االستغالل الصناعي إلى
تحويل هذه الشركة إلى شركة رائدة حققت العديد من اإلنجازات البارزة حتى اآلن.
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Fereks
Country: Russia
Stand No:
Address: 422624, Tatarstan resp., Laishevsky district, village
of the village of stolbische, street state-farm, d. 4B
Tel: +7 920 294 00 01
Mobile:
Fax:
Email: ibragimvts@mail.ru
Website:
Profiles: Manufacturers of LED luminaires.
Person in charge: IBRAGIM UZDENOV
Branches & Agents:
Company Description:
Trading House «FEREKS» LLC is one of the largest
manufacturers of LED luminaires in Russia. Area of the company
occupies a territory of more than 17.5 Hectares. About 50,000
units are produced under FEREKS trademark every month.
The range includes over 100 modifications of LED luminaires
of various applications. The slogan «FEREKS»: «Good light is
available to everyone» reflects the secret of success: provision
of consistently high quality of products at affordable prices.
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Fereks
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوان422624, Tatarstan resp., Laishevsky district, village of :
the village of stolbische, street state-farm, d. 4B
الهاتف+7 920 294 00 01 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيibragimvts@mail.ru :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :تصنيع مصابيح LED
الشخص المسؤولIBRAGIM UZDENOV :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعتبر  Trading House «FEREKS» LLCواحدة من أكبر شركات تصنيع
مصابيح  LEDفي روسيا .مساحة الشركة تحتل مساحة تزيد على  17.5هكتار .يتم إنتاج
حوالي  50000وحدة تحت العالمة التجارية  FEREKSكل شهر .يشمل النطاق أكثر
من  100تعديل لمصابيح  LEDمن مختلف التطبيقات .يعكس شعار «:»FEREKS
«توفر إضاءة جيدة للجميع» سر النجاح :توفير منتجات عالية الجودة باستمرار وبأسعار
معقولة.
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Free Zones
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Behind the Customs - 6 May Street
Tel: +963 11 2116982
Mobile:
Fax: +963 11 2119990
Email: freezones.gov.sy@gmail.com
Website: www.freezones.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Governmental institution established by legislative decree
No/18/dated 18/2/1971 and has following function :
1- Management and investment of free zones.
2- Propose projects for the establishment or cancellation of
free zones.
3- Organize the activities of the free zones and coordinate
their activities to serve the economy and the development
of international trade exchanges.
4- Addressing all matters related to the management and
investment of free zones.
The Foundation has nine free zones distributed in important areas
and on the international borders with neighboring countries.
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المؤسسة العامة للمناطق الحرة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – خلف الجمارك – شارع  6أيار ص.ب2790 .
الهاتف+963 11 2116982 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2119990 :
البريد االلكترونيfreezones.gov.sy@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.freezones.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مؤسسة حكومية تم إحداثهتا بالمرسوم التشريعي رقم  18بتاؤيخ  1971/2/18و تتولى
المهام التالية :
إدارة و استثمار المناطق الحرة .
اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغائها .
تنظيم أعمال المناطق الحرة و تنسيق فعالياتها بما يؤدي إلى خدمة االقتصاد و تنمية
المبادالت التجارية الدولية .
معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة و استثمارها .
تتبع للمؤسسة تسعة مناطق حرة موزعة في مناطق هامة و على الحدود الدولية مع دول
الجوار.

223

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Garm felez
Country: Iran
Stand No:
Address: No1 ,fifth floor,saman complex, sadeghiye square,
Tehran,Iran.
Tel: +98 21 47282
Mobile:
Fax: +98 21 47282-208
Email: garm_felez@yahoo.com
Website:
Profiles: Steel
Person in charge: Masoud Abdeyazdan
Branches & Agents:
Company Description:
Garm felez company has started to produce long steel since
1999 .it produces angel and channel in different size and best
quality. we export our products to several countries and our
goal is to break into new markets and give the best products
to customers
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Garm felez
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo1 ,fifth floor,saman complex, sadeghiye square, :
Tehran, Iran
الهاتف+98 21 47282 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 47282-208 :
البريد االلكترونيgarm_felez@yahoo.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :حديد
الشخص المسؤولMasoud Abdeyazdan :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
بدأت شركة  Garm felezفي إنتاج الصلب الطويل منذ عام  .1999وهي تنتج angel
 and channelبأحجام مختلفة وأفضل جودة .نحن نقوم بتصدير منتجاتنا إلى العديد من
البلدان وهدفنا هو اقتحام أسواق جديدة وتقديم أفضل المنتجات للعمالء.
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General Cement Corporation
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Mazzeh
Tel: +963 11 6118444 / +963 11 6117444
Mobile:
Fax: +963 11 6117111
Email: cemsyria@mail.sy
Website: www.cemsyria.com.sy
Profiles: Cement and building materials industry
Person in charge: Duha Al Saaed
Branches & Agents:
Company Description:
The company has 3 operating cement companies producing
different types of cement for different uses (ordinary portland
caliber 32.5 - 42.5).
Portland Cement 32,5 - Oil Well Cement - Maqaram Cement
for Sulphate.
Companies also produce concrete blocks to cover the country's
need for this material.
In addition, there is a company that specializes in the production
of sanitary ware.
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المؤسسة العامة لألسمنت ومواد البناء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -المزة
الهاتف+963 11 6118444 / +963 11 6117444 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 6117111 :
البريد االلكترونيcemsyria@mail.sy :
الموقع االلكترونيwww.cemsyria.com.sy :
االختصاص :صناعة االسمنت ومواد البناء
الشخص المسؤول :ضحى السعيد
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
يتبع للمؤسسة  3شركات اسمنت عاملة تنتج أصناف مختلفة من االسمنت لمختلف
االستخدامات (البورتالندي العادي عيار )42,5 -32,5
السمنت البورتالندي  – 32,5اسمنت آبار النفط – أسمنت المقارم للكبريتات.
وتقوم الشركات أيضا بإنتاج البلوك االسمنتي لتغطية حاجة البلد من هذه المادة .
إضافة إلى ذلك هناك شركة تختص بإنتاج القطع الصحية .
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General commission of Development
and Real Estate Investment
Country: Syria
Stand No: C12

C14

Address: Damascus - Abbasid Square - formerly Studies
Building, 1st Floor
Tel: +963 11 4431148
Mobile:
Fax: +963 11 4430225
Email: tatouer.akary@gmail.com
Website: www.gcdri.gov.sy
Profiles: real estate
Person in charge: Dr. Eng. Ahmad Homsi
Branches & Agents:
Centeral Region - Hama / North Region - Aleppo
Company Description:
General commission of Development and Real Estate
Investment has been brought about by law /15/ of 2008. It
aims to regulate the real estate development business and
encourages Investment in the area to attract Arab and Foreign
Investment to participate in real estate invest. Establish of cities
and residential suburb of integrated, address slums, securing
housing needs of low –income people.
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الهيئة العامة للتطوير االستثماري
البلد :سورية
رقم الستاندC14 :

C12

العنوان :سورية دمشق ساحة العباسيين مبنى شركة الدراسات سابقا ً ط1
الهاتف+963 11 4431148 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 4430225 :
البريد االلكترونيtatouer.akary@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.gcdri.gov.sy :
االختصاص :تطوير عقاري
الشخص المسؤول :د.م .أحمد حمصي  -مدير عام الهيئة
الفروع والوكالء:
فرع المنطقة الوسطى – حماه  /فرع المنطقة الشمالية  -حلب
لمحة عن الشركة:
أحدثت الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري بموجب القانون رقم  /15/لعام ،2008
وتهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع االستثمار في هذا المجال جذب
االستثمارات العربية واألجنبية للمشاركة في التطوير العقاري ,إقامة مدن وضواحي
سكنية متكاملة ,معالجة مناطق السكن العشوائي ,تأمين االحتياجات اإلسكانية لذوي الدخل
المحدود.
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General company for building & construction
Country: Syria
Stand No:
Address: Lattakia
Tel:
Mobile: +963 95 666 6957
Fax: +963 41 427 336
Email: info@gcbs.sy
Website: www.gcbs.sy
Profiles: building and constructions
Person in charge:
Branches & Agents: thirteen branches in Syria, and one
branch in Lybia.
Company Descriptions:
General contracting company specialized in the field of
construction works, besides infrastructure, projects and
wastewater treatment plants, with commercial relations in the
Syrian Arab Republic and abroad.
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الشركة العامة للبناء والتعمير
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :الالذقية
الهاتف:
الموبايل+963 956666957 :
الفاكس+963 41 427 336 :
البريد االلكترونيinfo@gcbs.sy :
الموقع االلكترونيwww.gcbs.sy :
االختصاص :بناء وتعمير
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء :داخليا لها ثالثة عشر فرع في المحافظات وخارجيا فرع في ليبيا
لمحة عن الشركة:
شركة مقاوالت عامة متخصصة في مجال اعمال البناء والتشييد ،الى جانب البنية التحتية،
والمشاريع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ،مع عالقات تجارية في الجمهورية
العربية السورية وخارجها.
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General company for hydraulic studies
Country: Syria
Stand No:
Address: Homs – Hama str. – Alshalal area
Tel: +963 31 274 1561 / 559
Mobile:
Fax: +963 31 274 1560
Email: gchsh@mail.sy
Website:
Profiles: hydraulic studies
Person in charge: Dr. Eng. Tammam Raaed
Branches & Agents: Branches in all governorates
Company Descriptions:
A consultancy study company in the field of water studies, the
company belongs to the Ministry of Public Works and Housing
and is subject to the projects of land reclamation and dams and
the study of water balances for water basins in the country and
oversee the implementation of these projects

232

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

الشركة العامة للدراسات المائية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حمص  -شارع حماة  -منطقة الشالل
الهاتف+963 31 274 1561 / 559 :
الموبايل:
الفاكس+963 31 274 1560 :
البريد االلكترونيgchsh@mail.sy :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :دراسات مالية
الشخص المسؤول :الدكتور المهندس تمام رعــد
الفروع والوكالء :لها فروع في جميع المحافظات
لمحة عن الشركة:
شركة دراسة استشارية في مجال الدراسات المائية ،تتبع الشركة لوزارة االشغال العامة
واإلسكان وتخضع مشاريع استصالح األراضي والسدود ودراسة الموازنات المائية
لألحواض المائية في القطر واالشراف على تنفيذ هذه المشاريع.
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General company for manufacture of cables
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Hosh blas .
Tel: +963 11 671 1026
Mobile: +963 992 220 444
Fax: +963 11 671 1953
Email: damacable@mail.com
Website: www.damacable.com.sy
Profiles: cables
Person in charge: Eng. Abdulkader Al Kador
Branches & Agents:
Company Descriptions:
The General Company for Cable Industry is affiliated
to the Ministry of Industry. It manufactures and
markets all types of low voltage cables up to (1) KV.
The company adopts the following specifications (Syrian,
German, International Electricity) All the products of
the company enjoy high quality and good reputation.
The company uses modern machines in its products and
always seeks to develop production lines .
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الشركة العامة لصناعة الكابالت
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق – حوش بالس
الهاتف+963 11 671 1026 :
الموبايل+963 992 220 444 :
الفاكس+963 11 671 1953 :
البريد االلكترونيdamacable@mail.com :
الموقع االلكترونيwww.damacable.com.sy :
االختصاص :كابالت
الشخص المسؤول :المهندس عبد القادر القدور
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تتبع الشركة العامة لصناعة الكابالت لوزارة الصناعة ،وتقوم بصناعة وتسويق كافة أنواع
كابالت التوتر المنخفض حتى ( )1كيلو فولت.
تعتمد الشركة المواصفات التالية ( السورية ،األلمانية ،الكهرباء الدولية ) تتمتع كافة
منتجات الشركة بالجودة العالية والسمعة الجيدة
تستخدم الشركة في صناعة منتجاتها آالت متطورة حديثة وتسعى دائما لتطوير خطوط
اإلنتاج
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General establishment for chemical industries
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus
Tel: +963 11 2127654
Mobile: +963 945552010
Fax: +963 11 2128289
Email:
Website: www.geci.gov.sy
Profiles: chemical industries
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
The General Organization for Chemical Industries (GIC): It
has 13 public companies. The Corporation directs the work
of these companies, supervises their performance, organizes
their work and draws up strategic plans for the rehabilitation
and development of these companies and the establishment of
other chemical industrial activities.
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المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق
الهاتف+963 11 2127654 :
الموبايل+963 945552010 :
الفاكس+963 11 2128289 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.geci.gov.sy :
االختصاص :انتاج الصناعات الكيميائية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية يتبع لها  13شركة عامة.
تقوم المؤسسة بتوجيه عمل هذه الشركات وتشرف على أدائها وتقييم عملها وترسم الخطط
االستراتيجية إلعادة تأهيل هذه الشركات وتطويرها وإقامة نشاطات صناعية كيميائية
أخرى
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General establishment for Electricity Distribution
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - April 17th St, next to the ministry of electricity
Tel: +963 11 213 5113 / +963 11 213 9987
Mobile: +963 944 306 993
Fax: +963 11 222 3686
Email: register@pedee.com.sy
Website: www.pedee.com.sy
Profiles:
Person in charge: Eng. Mustafa Shekhani
Branches & Agents:
Company Descriptions:
PEDE was established in 1994 by legislation decree (14) and
its tasks were specified as follows :
-Planning for Distribution of electrical energy
-Construction and operation of (66/20) (k.V), transformers
(208/0.4) (k.v) and regional dispatching center and operation
of concrete poles factory
The establishment is followed by (14) general companies in
each governorate whole country.
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المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع  17نيسان – جانب وزارة الكهرباء
الهاتف+963 11 2135113 /+963 11 2139987 :
الموبايل+963 944 306 993 :
الفاكس+963 11 2223686 :
البريد االلكترونيregister@pedee.com.sy :
الموقع االلكترونيwww.pede.com.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول :المهندس مصطفى شيخاني
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست في عام  1994بمرسوم قانون ()14
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General establishment for Electricity generation
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – April 17th St , the customs area
Tel: +963 11 2119934 / +963 11 2129795 - 96
Mobile:
Fax:
Email: peeg@peeg.gov.sy
Website:
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
it is an establishment from the ministry of electricity , which is
concerned in everything that has to do with the generation of
electricity.
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المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع  17نيسان – منطقة الجمارك
الهاتف+963 11 2119934 / +963 11 2129795 - 96 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيpeeg@peeg.gov.sy :
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول :م  .محمود رمضان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
هي مؤسسة تابعة لوزارة الكهرباء و تهتم بكل ما له عالقة بتوليد الكهرباء
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General Establishment
for Geology and Mineral Resources
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus Country Side – Adra
Tel: +963 11 589 8057 / +963 11 589 8039 / +963 11 589 8033
Mobile:
Fax: +963 11 5898033
Email: geo@geology-sy.org
Website: www.geology-sy.org
Profiles: Mineral Resources
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
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المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق  -عدرا
الهاتف+963 11 589 8057 / +963 11 589 8039 / +963 11 589 8033 :
الموبايل:
فاكس+963 11 5898033 :
البريد االلكترونيgeo@geology-sy.org :
الموقع االلكترونيwww.geology-sy.org :
االختصاص :ثروة معدنية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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General organization for housing
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Mazzeh highway
Tel: +963 11 6667086
Mobile:
Fax: +963 11 6612926
Email: general@escan.gov.sy
Website: www.escan.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
the general Establishment for housing was established by
presidential no.689 of 1961, and since 1975 it has been subject
to the law of public institutions of an economic, nature.
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المؤسسة العامة لإلسكان
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – أتستراد المزة
الهاتف+963 11 6667086 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 6612926 :
البريد االلكترونيgeneral@escan.gov.sy :
الموقع االلكترونيwww.escan.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أحدثت المؤسسة العامة لإلسكان بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم  683لعام .1961
واعتبارا من عام  1975أخضعت لقانون الخاص بالمؤسسات العامة ذات الطابع
االقتصادي.
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General Roads & Bridges Company
Country: Syria
Stand No:
Address: Hamma
Tel:
Mobile: +963 992 911 306
Fax: +963 33 2311230
Email: enziadyazaji@hotmail.com
Website: www.syrianroads.com.sy
Profiles: construction of roads, bridge, tunnels railways, soils
and mils
Person in charge:
Branches & Agents: Damascus – Sahnaya
Company Descriptions:
the company was established under legislative decree no.168
for the year 2003 with capital of 2 billion Syrian pounds, as
a result of the merger of Qaseen Company and the general
company for roads and road branches in the general company
for Land Reclamation and soils and its maintenance and
related works.
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الشركة العامة للطرق والجسور
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حماة
الهاتف:
الموبايل+963 992 911 306 :
الفاكس+963 33 231 1230 :
البريد االلكترونيenziadyazaji@hotmail.com :
الموقع االلكترونيwww.syrianroads.com.sy :
االختصاص :إنشاء الطرق والجسور واألنفاق والسكك الحديدية والصواع والمطاحن
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء :دمشق  -صحنايا
لمحة عن الشركة:
أحدثت الشركة بموجب المرسوم التشريعي رقم ( )168لعام  2003برأس مال وقدره 2
مليار ليرة سورية وذلك نتيجة دمج شركة قاسيون والشركة العامة للطرق وفروع الطرق
في الشركة العامة إلصالح األراضي والصوامع وصيانتها واألعمال التابعة لها والمرتبطة
بها .
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Geometric Cube
Country: Syria
Stand No: C / E8
Address: Damascus - Almaza – Alshaikh Saad – Building 14
Tel: +963 11 663 8883
Mobile: +963 955 924 335
Fax: +963 11 663 8883
Email: eng.ahmadooof@gmail.com
Website: www.CubeEng.com
Profiles: Pledges of glass, aluminum and decorations
Person in charge: AHMAD ABD ALATEEF HAFEZ
Branches & Agents: Damascus, Jeddah, Beirut
Company Description:
Our Company is specialized in the implementation of all external
cladding works of glass facades and packaging alecobond and
the implementation of stainless steel and metal decorations
handrails mirrors and all wooden decorations with high quality
specifications.
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المكعب الهندسي
البلد :سورية
رقم الستاندC / E8 :
العنوان :دمشق – المزة – الشيخ سعد بناء 14/
الهاتف+963 11 663 8883 :
الموبايل+963 955 924 335 :
الفاكس+963 11 663 8883 :
البريد االلكترونيeng.ahmadooof@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.CubeEng.com :
االختصاص :تعهدات اكساء زجاج والمنيوم وديكورات
الشخص المسؤول :أحمد عبد اللطيف حافظ
الفروع والوكالء :دمشق  -جدة  -بيروت
لمحة عن الشركة:
تختص شركتنا بتنفيذ كافة أعمال اإلكساء الخارجي من واجهات زجاجية وتغليف
اإلليكوبوند وتنفيذ أعمال الستانليس ستيل والدرابزين والديكورات المعدنية والمرايا وكافة
الديكورات الخشبية بمواصفات عالية الجودة
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Ghadir Solutions
Country: IRAN
Stand No:
Address: #40 Sahafzadeh St. Ali Akbari St, Motahari Ave,
Tehran, I.R.IRAN
Tel: +98 2185530
Mobile:
Fax: +98 2185530
Email: salavati@ghadirco.net
Website:
Profiles:
Person in charge: Mohammad Salavati
Branches & Agents: Sahafzadeh St. Ali Akbari St, Motahari
Ave, Tehran, I.R.IRAN
Tel+905524388667 E-mail Ashrafi@ghadirco.net
Company Description:
Ghadir Solutions, centralized HR information system
accessible anywhere in a secure manner. Whether you have
a few employees or thousands, you can benefit from timesaving automation, easily track and manage absence, leaves,
payroll integration, real- time analytics, automate scheduling or
simplify overtime and administering absences. Our solutions
manage and process workforce time and attendance data
convenient and accurate.
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Ghadir Solutions
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان#40 Sahafzadeh St. Ali Akbari St, Motahari Ave, Tehran,:
I.R.IRAN
الهاتف+98 2185530 :
الموبايل:
الفاكس+98 2185530 :
البريد االلكترونيsalavati@ghadirco.net :
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول :محمد سالفاتي
الفروع والوكالء:
#40 Sahafzadeh St. Ali Akbari St, Motahari Ave, Tehran, I.R.IRAN
Tel+905524388667 E-mail Ashrafi@ghadirco.net
لمحة عن الشركة:
 ،Ghadir Solutionsنظام معلومات الموارد البشرية المركزي يمكن الوصول إليه في
أي مكان بطريقة آمنة .سواء كان لديك عدد قليل من الموظفين أو اآلالف ،يمكنك االستفادة
من التشغيل التلقائي لتوفير الوقت ،وتتبع وإدارة الغياب بسهولة ،وإجازات األوراق المالية،
وتكامل الرواتب ،والتحليالت في الوقت الفعلي ،وأتمتة الجدولة أو تبسيط العمل اإلضافي
وإدارة الغياب .تقوم حلولنا بإدارة ومعالجة بيانات وقت القوى العاملة والحضور مريحة
ودقيقة.
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Global – Consult Belgium
Country: Belgium
Stand No:
Address: Dreve de le louve, 4-1170 Brussels – Belgium
Tel: +32 26735295
Mobile: +32 495230371
Fax:
Email: consult@globalconsult.be
Website:
Profiles: road, tunnels, construction equipment & demining
equipment
Person in charge: Umberto Draghi
Branches & Agents:
Company Description:
40 years of personal experience, deposit of 11 patent,
supporting design, development, production of road and
construction machines, pressed the owner of GLOBAL
CONSULT to establish a consultant company. We help and
support contractors to choose within our specialty, in the
right equipment. Exclusive partner of several specialized
manufacturer, we propose quality CE certified machines for
low investment cost, spare parts support, and training at site
and secured after sales service.
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Global – Consult Belgium
البلد :بلجيكا
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف+32 26735295 :
الموبايل+32 495230371 :
الفاكس:
البريد االلكترونيconsult@gloobalconsult.be :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :طرقات  -أنفاق  -معدات البناء  -معدات إزالة األلغام
الشخص المسؤولUmberto Draghi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
خبرة شخصية لمدة  40عاما ,وإيداع  11براءة اختراع وتأمين وتصميم وإنتاج وتطوير
ماكينات للطرقات والبناء .قد دفعت مالك شركة ( )Global Consultلينشئ شركة
استشارات .إننا نساعد المتعهدين وندعمهم ليختاروا من خالل اختصاصنا المعدات
الصحيحة ولكوننا شركاء حصريين لعدة مصنعين من ذوي االختصاص نقترح ونعرض
ماكينات تحمل شهادة نوعية المجموعة األوروبية تتطلب استثمارا صغيرا .كما نؤمن قطع
التبديل والتدريب في مكان العمل وخدمة ما بعد البيع.
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Golnoor Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 9, Golnoor Bldg., North Sheikh Sadough Ave.,
Ferdosi Brdg., Isfahan, Iran.
Tel: +98 31 3662 6565
Mobile:
Fax: +98 31 3662 9499
Email: export2@golnoor.com
Website: www.golnoor.com
Profiles: outdoor lighting products, steel structures, and
renewable energy services
Person in charge: Mr. Mohsen Mirzargar
Branches & Agents:
Company Description:
Golnoor Co. has been widely recognized as one of the
leading lighting industries in the Middle East since 1993 by
manufacturing world-class indoor and outdoor lighting products,
steel structures, and renewable energy services.
A workforce of over 600 are working at Glonoor’s 55000
square-meter facilities in Iran, and the products and services
are exported to more than 30 countries.
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Golnoor Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 9, Golnoor Bldg., North Sheikh Sadough Ave., :
Ferdosi Brdg., Isfahan, Iran
الهاتف+98 31 3662 6565 :
الموبايل:
الفاكس+98 31 3662 9499 :
البريد االلكترونيexport2@golnoor.com :
الموقع االلكترونيwww.golnoor.com :
االختصاص :صناعات اإلضاءة
الشخص المسؤولMr. Mohsen Mirzargar :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تم االعتراف بشركة  .Golnoor Coعلى نطاق واسع كواحدة من صناعات اإلضاءة
الرائدة في الشرق األوسط منذ عام  1993من خالل تصنيع منتجات اإلضاءة الداخلية
والخارجية ذات المستوى العالمي ،والهياكل الفوالذية ،وخدمات الطاقة المتجددة.
يعمل أكثر من  600عامل في منشآت  Glonoorالتي تبلغ مساحتها  55000متر مربع
في إيران ،ويتم تصدير المنتجات والخدمات إلى أكثر من  30دولة.
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Halabi For Industry & Trade
Country: Syria
Stand No:
Address:
Tel: +963 11 6555555
Mobile: +963 944 491 249
Fax:
Email: fawaz-blast@hotmail.com
Website:
Profiles: Plastic
Person in charge: Fawaz AlHalabi
Branches & Agents:
Company Description:
Manufacturing plastic pipes and all plastic products
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حلبي للصناعات البالستيكية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف+963 11 6555555 :
الموبايل+963 944 491 249 :
الفاكس:
البريد االلكترونيfawaz-blast@hotmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :بالستيك
الشخص المسؤول :فواز الحلبي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
صناعة األنابيب البالستيكية وكافة المنتجات البالستيكية.
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HAMED HIGH-TECHs Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: East Azarbaijan Science and Technology Park - Tabriz
- Iran
Tel: +98 41 34466460
Mobile:
Fax: +98 41 34466424
Email: info@hhtco.com
Website: www.hhtco.com
Profiles:
Person in charge: Mr. Hamed Malekizadeh
Branches & Agents:
Company Description:
Hamed High-Techs Company is one of knowledge-based
companies in IRAN. The company was established by some
Iranian industrial and scientific elites in Tabriz.at East Azerbaijan
Science & Technology Park as the top technological unit and
pioneer in manufacturing smart full-automatic multipurpose
road marking and painting machineries. At present, the
company became a pioneer manufacturer considering
designing, producing and manufacturing of smart urban
services machineries.
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HAMED HIGH-TECHs Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانEast Azarbaijan Science and Technology Park – Tabriz :
- Iran
الهاتف+98 41 34466460 :
الموبايل:
الفاكس+98 41 34466424 :
البريد االلكترونيinfo@hhtco.com :
الموقع االلكترونيwww.hhtco.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMr. Hamed Malekizadeh :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة .HAMED HIGH-TECHs Co
هي واحدة من الشركات القائمة على المعرفة في إيران .تأسست الشركة من قبل بعض
النخب الصناعية والعلمية اإليرانية في تبريز في شرق أذربيجان للعلوم والتكنولوجيا
باعتبارها الوحدة التكنولوجية الرائدة في تصنيع آالت عالمات الطرق األوتوماتيكية متعددة
األغراض بالكامل .في الوقت الحاضر ،أصبحت الشركة تفكر في تصميم وإنتاج وتصنيع
آالت الخدمات الذكية.
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HANGZHOU FANGYUAN PLASTICS
MACHINERY CO., LTD.
Country: China
Stand No: E15
Address: Xindeng Industrial Zone, Fuyang, Hangzhou, China
P.C 31140
Tel:
Mobile: +963 967 333 188/ +961 81 208 188
Fax:
Email: fadi.kaloume@gmail.com
Website: www.fang-yuan.com
Profiles: machinery manufacturer
Person in charge: Fadi Kalloumeh
Branches & Agents: Lebanon service office: Mr. Fadi Kalloumeh
Company Description:
Hangzhou Fangyuan plastic machinery Co., LTD is a
professional EPS, EPP, machinery manufacturer integrating
R&D, production, sales and service.
Established in 1988, Fangyuan has development more than
10 offices inside and outside of China, with over 700 staff and
covered 100,000 sqm2 workshop.
Yearly around 2200 sets machines and 2000 sets EPS moulds
outputs, Fangyuan machinery not only have covered all over
China but also have exported to more than 90 countries.
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HANGZHOU FANGYUAN PLASTICS
MACHINERY CO., LTD.
البلد :الصين
رقم الستاندE 15 :
العنوانXindeng Industrial Zone, Fuyang, Hangzhou, China P.C :
31140
الهاتف:
الموبايل+963 967 333 188 / +961 81 208 188 :
الفاكس:
البريد االلكترونيfadi.kaloume@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.fang-yuan.com :
االختصاص :آالت ستيريوبورد
الشخص المسؤول :فادي قلومة
الفروع والوكالء :مكتب خدمات لبنان ،فادي قلومة
لمحة عن الشركة:
ان شركة هانغ زو فانغ يان المتخصصة بصناعة آالت الـ ،EPS XPS EPPأسست
عام  1988واستمرت بالتطور والتوسع  30عاماً ،تتألف مجموعة فانغ يان من خمس
شركات وتضم أكثر من  700موظف و 10مكاتب داخل وخارج الصين وأكثر من %35
من مبيعات السوق المحلية باإلضافة الى أنها تصدر اآلالت ألكثر من  90دولة في العالم.
تنتج سنويا ً حوالي  2200مجموعة من آالت  EPS, EPP, XPSو 2000قالب مما
جعل شركة فانغ يان في المرتبة األولى في الصين حتى اآلن.
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HARBR PAINTS
Country: Syria
Stand No: D10-E7
Address: Syria – Homs - Hasia Industrial City
Tel: +963 31 5360 523
Mobile:
Fax: +963 31 5360 512
Email: harbr.paints.sy@outlook.com
Website: www.harbrpaint.com
Profiles: Manufacture of Paints and Insulation Materials
Person in charge: Eng. Ali Alkhateeb
Braches and Agents : Chadi Alhakim paint industries
			
Mob : +963 992170170
Company Description:
HARBR for paints & waterproofing materials is a Syrian
company specialized in the manufacture of high quality paints
and waterproofing materials.
Our products are water-based paints, oil paints, supplements
and waterproofing materials.
The company is licensed by Sydney Seal Australia.
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هاربر للدهانات والمواد العازلة
البلد :سورية
رقم الستاندD10-E7 :
العنوان :سورية – حمص – المدينة الصناعية بحسياء
الهاتف+963 31 5360 523 :
الموبايل:
الفاكس+963 31 5360 512 :
البريد االلكترونيharbr.paints.sy@outlook.com :
الموقع االلكترونيwww.harbrpaint.com :
االختصاص :صناعة الدهانات والمواد العازلة
الشخص المسؤول :المهندس علي الخطيب

الفروع والوكالء:
		

شادي الحكيم لصناعة الدهانات
Mob : +963 992170170

لمحة عن الشركة:
هاربر للدهانات والمواد العازلة هي شركة سورية متخصصة في صناعة
الدهانات المائية والدهانات الزيتية والمكمالت ومواد العزل عالية الجودة.
حاصلة على ترخيص من شركة  Sydney Sealاستراليا.
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Idehno Atieh Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No 26, Apt 4, Sadeghi St., Azadi St.,Tehran, Iran
Tel: +98 21 66055388- 90
Mobile:
Fax: +98 21 66057391
Email: info@idehno.com
Website: www.idehno.com
Profiles: Telemedicine products
Person in charge: Mr. Morteza Mahdavi
Branches & Agents:
Company Description:
Idehno Atieh Company was founded in 1990. We have close
contact with most important suppliers, which means that we are
always informed about the latest technological developments.
Our activities are:
Telemedicine products, TeleHealth, Telemedicine Cart,Mobile
health
Video Conference products ( Bina Video Conference Terminal)
Video Streaming solutions
Design and manufacturing Electronic Medical Devices (Health
Kiosk)
Design and development of Integrated ICT Solutions.
Internet of things (IOT), Smart Home, Smart Cities.
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Idehno Atieh Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo 26, Apt 4, Sadeghi St., Azadi St., Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 66055388 - 90 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 66057391 :
البريد االلكترونيinfo@idehno.com :
الموقع االلكترونيwww.idehno.com :
االختصاص :تكنولوجيا
الشخص المسؤولMr. Morteza Mahdavi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة  Idehno Atiehفي عام  .1990لدينا اتصال وثيق مع أهم الموردين ،مما
يعني أننا على علم دائم بأحدث التطورات التكنولوجية .أنشطتنا هي:
 -1تطبيقات الخاصة بالطب على الهاتف المحمولTeleHealth، Telemedicine
Cart، Mobile health
 -2منتجات مؤتمرات الفيديو ()Bina Video Conference Terminal
 -3حلول بث الفيديو
 -4تصميم وتصنيع األجهزة الطبية اإللكترونية ()Health Kiosk
 .5تصميم وتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكاملة.
 -6إنترنت األشياء ( ،)IOTالمنزل الذكي ،المدن الذكية.
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Industrial Bank
Country: Syria
Stand No:
Address: 29 May Street - Next to Kabbani Theater
Tel: +963 11 2212168
Mobile: +963 93335848
Fax: +963 11 2314276
Email: industrialdamas@hotmail.com
Website: www.industrialbank.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
the industrial bank was established by act vo.177 of 1958 and
since its establishment has taken upon itself the finance of
all industrial and handicraft projects in Syria. it provided the
craftsmen and industrialists with institutional loans for building
establishments and medium loans for purchase of machinery.
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المصرف الصناعي
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع  29أيار جانب مسرح القباني
الهاتف+963 11 2212168 :
الموبايل+963 93335848 :
الفاكس+963 11 2314276 :
البريد االلكترونيindustrialdamas@hotmail.com :
الموقع االلكترونيwww.industrialbank.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أحدث المصرف الصناعي بالقانون رقم  177لعام  1958ومنذ تأسيسه أخذ على عاتقه
تمويل كافة المشاريع الصناعية والحرفية في سورية حيث قدم للحرفي والصناعي القروض
التأسيسية لبناء المنشآت وقروضا متوسطة لشراء األالت وواكبتهم لحين انطالق العملية
اإلنتاجية.
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Industrial Sukkar Facility
Country: Syria
Stand No:
Address: Industrial Adra city, Fourth Engineering Sector
Tel: +963 11 5854960 / +963 11 5854961
Mobile: +963 933438585
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Manufacture of elevator doors and armored
household doors
Person in charge: Ahmad Amier Sukkar
Company Description:
Sukkar industrial facility for the manufacture of elevator doors
and armored household doors is one of the best facilities
operating in the field of metal doors in the Syrian Arab Republic.
where the establishment achieve the difficult equation in the
process of production in terms of product quality in addition to
competitive prices with others, which are lower than those in the
Syrian market and realized the difficult equation, which, God
willing, is working to achieve always Thanks to the ambition of
the employees of the facility and their firm desire to push the
wheel of production and put their factory in the ranks of major
factories working in this area.
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منشأة سكر الصناعية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :المدينة الصناعية بعدرا القطاع الهندسي الرابع مقسم ٥١٥
الهاتف+963 11 5854960 / +963 11 5854961 :
الموبايل+963 933438585 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :صناعة ابواب المصاعد واالبواب المنزلية المصفحة
الشخص المسؤول :احمد امير سكر
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعد منشأة سكرالصناعية لصناعة ابواب المصاعد واالبواب المنزلية المصفحة واحدة من
افضل المنشأت العاملة في مجال االبواب المعدنية في الجمهورية العربية السورية .وذلك
لما لها في جودة متميزة واسعار استثنائية في منتجاتها من االبواب المعدنية واالبواب
المقاومة للحريق حيث يقوم شعار المنشأة على (لنكون بالمقدمة ال بد من عمل ما هو
األفضل) حيث تقوم المنشأة بتحقيق المعادلة الصعبة في عملية االنتاج من حيث جودة
المنتج باالضافة الى االسعار التنافسية مع االخرين والتي هي اقل من مثيالتها بالسوق
السوري وذلك تتحقق المعادلة الصعبة والتي بفضل هللا تعمل على تحقيقها دائما بفضل
طموح العاملين بالمنشأة ورغبتهم االكيدة في دفع عجلة االنتاج وجعل مصنعهم في مصاف
المصانع الكبرى العاملة في هذا المجال وقد بدأت المنشاة نشاطها عام  ٢٠٠٦حيث كانت
المنشأة متخصصة فقط بصناعة ابواب وكبائن المصاعد بجميع انواعها وقد حققت المنشأة
خالل تلك الفترة السمعة الكافية لتكون رائدة في مجال صناعة ابواب وكبائن المصاعد
وبالتالي حققت المنشأة في وقت قصير للغاية ما كانت تصبو اليه من تحقيق التقدم في
مجال عملها وبل اكثر من ذلك عندما دخلت في مجال صناعة االبواب المنزلية المصفحة
واالبواب النجاة ضد الحريق واكتسبت سمعة طيبة بهذا المجال وبالتالي قامت المشأة
بتحقيق اهم اهدافها ( وهو التواجد في السوق السوري لمورد االبواب المعدنية) ومن خالل
مشاركتنا بالمعارض المتخصصة نطمح بالدخول بالسوق الدولي وهي خطوة هامة جدا في
سبيل تحقيق الهدف االكبر بتوريد االبواب المعدنية من انتاج مصنعنا
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Injazat
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Pakistan Str.
Tel: +963 11 445 3335
Mobile: +963 987 554 169
Fax:
Email: info@injazat-me.com
Website: www.injazat-me.com
Profiles: Construction
Person in charge: Eng. Khalil Faris
Branches & Agents:
Company Description:
Injazat Construction is a limited liability company, was
established and registered in the commercial registration in
Damascus with the number 15299 dated 2008 and specializes
in contracting, construction and construction.
We carry out high-level projects and provide innovative
engineering solutions in the field of engineering, civil engineering,
water and energy infrastructure, mechanical, electrical and
sanitary works. We focus on three values (human resources,
tools, materials, and business processes) while enhancing
applications related to environmental protection, occupational
safety, and sustainable development. For communities, focus
on green architecture.
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إنجازات لإلنشاء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -شارع الباكستان  -جادة الحالج  -بناء بعلبكي
الهاتف+963 11 445 3335 :
الموبايل+963 987 554 169 :
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@injazat-me.com :
الموقع االلكترونيwww.injazat-me.com :
االختصاص :اإلنشاء
الشخص المسؤول :المهندس خليل فارس
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة إنجازات لإلنشاء شركة محدودة المسؤولية ،تأسست وسجلت في السجل التجاري
بدمشق برقم  15299تاريخ  2008/4/10وتختص بأعمال المقاوالت واالنشاءات والبناء.
نقوم بتنفيذ مشاريع رفيعة المستوى ونقوم بتوفير حلول هندسية مبتكرة في مجال الهندسة
والمقاوالت المدنية ،والبنية التحتية الخاصة بالمياه والطاقة واألعمال الميكانيكية والكهربائية
والصحية ونركز على قيم ثالثة (الموارد البشرية ،واالدوات والمواد ،واجراءات العمل) مع
تعزيز التطبيقات المتعلقة بحماية البيئة والسالمة المهنية ،والتنمية المستدامة للمجتمعات،
والتركيز على العمارة الخضراء.
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International Business Centre Co. sas
Trade company
Country: Italy
Stand No: A6 / B5
Address: Via Centergross Blocco 3 Galleria B/75 – 40050
Argelato (BO) – ITALY
Tel:
Mobile: +39 344 2264094
Fax:
Email: mahmalats@alice.it
Website:
Profiles: Trading
Person in charge: Mr. Suleiman Mahmalat
Branches & Agents:
Company Description:
I.B.C. is an Italian company founded by Suleiman Mahmalat in
Bologna (Italy) in 1986, Is a Trade and Corporate Representation
Company, The main objectives of I.B.C. are create and
strengthen commercial and Industrial relationships, between
Italian & European companies, and the Middle East countries.
I.B.C. through its experience and continuous market research
will be able to selects the best and high quality manufacturers,
in Italy or in Europe for the different required products of;
Building Equipment & accessories & New Advanced
Construction Technology.
Power Generators, Renewable & Clean Energy.
Heavy Cranes Tower Cranes & accessories.
Plastic Thermal Injection machines.
Steam Boilers .
Textile Machineries, Equipment's & Accessories.
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المركز الدولي لألعمال
البلد :إيطاليا
رقم الستاندA6 / B5 :
العنوانVia Centergross Blocco 3 Galleria B/75 – 40050 Argelato :
(BO) – ITALY
الهاتف:
الموبايل+ 39 344 2264094 :
الفاكس:
البريد االلكترونيmahmalats@alice.it :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :التجارة
الشخص المسؤول :السيد سليمان مهمالت
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
هي شركة إيطالية أسسها سليمان مهمالت في بولونيا (إيطاليا) في عام  ،1986وهي شركة
تجارية وتمثل الشركات ،واألهداف الرئيسية لشركة  .I.B.Cإنشاء وتعزيز العالقات
التجارية والصناعية ،بين الشركات اإليطالية واألوروبية ،ودول الشرق األوسط .من
خالل خبرتها وأبحاثها المستمرة في السوق ستكون قادرة على اختيار أفضل الشركات
المصنعة عالية الجودة ،في إيطاليا أو في أوروبا لمختلف المنتجات المطلوبة من معدات
البناء وملحقاتها وتكنولوجيا البناء المتقدمة الجديدة.
مولدات الطاقة ،الطاقة المتجددة والنظيفة.
 Towerالرافعات الثقيلة برج الرافعات والملحقات.
 Injectionماكينات حقن البالستيك الحراري.
المراجل البخارية
خطوط إنتاج األغذية والمشروبات.
آالت الغزل والنسيج ،المعدات والملحقات
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International Company for Steel Rolling LTD.
Country: Syria
Stand No:
Address: Homs – Hassia – the Industrial City
Tel: +963 315 360 805
Mobile: +963 956 000 262
Fax: +963 315 360 801
Email: int-steel-co@hotmail.com
Website: www.icsr-steel.com
Profiles: Rolling of iron and melting of metals
Person in charge: Eyad Al issa
Branches & Agents:
Company Description:
On 2006 the company was established and the contract for
supply of the equipment and supervision of erection with the
well-known Italian company SMS Meer s.P.a was signed on
march 2007, the plant has an annual production of 400,000
tons of re-bars, The total workforce is approximately 400 with
the exception of the office staff, The mill runs a 3 shift system.
The company's products: steel of various diameters from (8
mm to 32 mm)
In addition, to various metal casts.
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الشركة الدولية لدرفلة الحديد المحدودة المسؤولية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حمص  -حسياء  -المدينة الصناعية
الهاتف+963 315 360 805 :
الموبايل+963 956 000 262 :
الفاكس+963 315 360 801 :
البريد االلكترونيint-steel-co@hotmail.com :
الموقع االلكترونيwww.icsr-steel.com :
االختصاص :درفلة حديد وصهر معادن
الشخص المسؤول :إياد العيسى
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة في  2006وتم توقيع عقد توريد المعدات الرئيسية واإلشراف على التركيب
مع شركة ( )SMSااليطالية في 2007ويقع المصنع في المدينة الصناعية – حسياء-
حمص تصل معدالت اإلنتاج الى  300ألف طن من حديد المسلح سنويا ً .يتم إنتاجها
بأحدث المعدات وبإتباع أعلى التقنيات المتاحة في هذا المجال ويعمل بالمصنع حوالي 400
عامل يعملون بنظام الثالث ورديات يوميا ً وذلك بخالف الموظفين واإلداريين .منتجات
الشركة :حديد تسليح لمختلف األقطار من ( 8مم الى 32مم) باإلضافة الى مسكوبات
معدنية متنوعة.
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Internet service provider YARA
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Thawra Street
Tel: +963 11 2011
Mobile: +963 932 510955
Fax: +963 11 44676663
Email: info@yara.sy
Website: www.yara.sy
Profiles: Internet service provider
Person in charge: General Manager Mohamad Anas Bokaai
Branches & Agents:
Company Description:
Yara Internet Service Provider was established on 30/6/2016
and has been active in the field of providing Internet service
to the public throughout the Syrian Arab Republic and has
achieved increasing and good rates according to market rates.
Diameter area
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مزود خدمة االنترنت يارا
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سورية – دمشق – شارع الثورة
الهاتف+963 11 2011 :
الموبايل+963 932 510955 :
الفاكس+963 11 44676663 :
البريد االلكترونيinfo@yara.sy :
الموقع االلكترونيwww.yara.sy :
االختصاص :مزود خدمة االنترنت
الشخص المسؤول :المدير العام محمد أنس بقاعي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أسس مزود خدمة االنترنت يارا بتاريخ  2016/6/30وقد نشط في مجال تقديم خدمة
االنترنت للعموم في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية كما حقق نمو معدالت
متزايدة وجيدة وفقا لمعدالت السوق ويقدم مزود خدمة االنترنت يارا خدماته عبر أكثر
 150نقطة بيع منتشرة على مساحة القطر
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Iran Electronics Industries (IEI) Company
Country: Iran
Stand No:
Address: Shahid Langari St, Nobonyad Square, Tehran, Iran
Tel: +98 21 22988007
Mobile:
Fax: +98 21 26750345
Email: marketing@ieicorp.ir
Website: www.ieicorp.ir
Profiles: Electronics Industries
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Iran Electronics Industries (IEI) as the largest producer of
electronic systems and products in the Islamic Republic of Iran
and the west of Asia was established in 1972. IEI consists of
nine subsidiaries and is known as an internationally brand that
exports its products to over 40 countries worldwide.
IEI has active agency in target market and has won and
permeated in competition with other competitors in international
tenders and take into account under mentioned items:
- Considering technical and operational customers' ideas and
Producing Customized Products، Presenting necessary longterm trainings and technical support of products ,Presenting
Total Solutions and Integration System ,Developing designing
and production lines for foreign customers via transfer of
technology
IEI has registered Iran Electronics Research Center (IERC)
and allocated 12% of its revenues to that center as scientifictechnological backbone.
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Iran Electronics Industries (IEI) Company
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانShahid Langari St, Nobonyad Square, Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 22988007 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 26750345 :
البريد االلكترونيmarketing@ieicorp.ir :
الموقع االلكترونيwww.ieicorp.ir :
االختصاص :للصناعات اإللكترونية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تم تأسيس إيران للصناعات اإللكترونية  ) )IEIكأكبر منتج لألنظمة والمنتجات
اإللكترونية في جمهورية إيران اإلسالمية وغرب آسيا في عام  .1972تتكون  IEIمن
تسع شركات تابعة لها وتعرف باسم عالمة تجارية دولية تصدر منتجاتها إلى أكثر من 40
دولة في جميع أنحاء العالم.
لدى  IEIوكالة نشطة في السوق المستهدفة وقد فازت وتنافست مع منافسين آخرين في
المناقصات الدولية
قامت  IEIبتسجيل مركز إيران لإللكترونيات  IERCوخصصت  ٪ 12من إيراداتها
لهذا المركز باعتباره العمود الفقري العلمي التكنولوجي IERC .لديها تعاون وثيق
مع الجامعات المعتمدة وسياسة االستعانة بمصادر خارجية IEI ،تتعاون مع العديد من
الشركات الخاصة القائمة على المعرفة.
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IRAN NATIONAL INNOVATION FUND (INIF)
Country: Iran
Stand No:
Address: Inif Complex, NO.24,East Zayanderood
Mollasadra St., Vanak Square ,Tehran, Iran

St.,

Tel: +98 21 42170000
Mobile:
Fax:
Email: info@nsfund.ir
Website: www.nsfund.ir
Profiles: industrial production
Person in charge: Mr. Moradi
Branches & Agents:
Company Description:
The main purposes of establishing INIF investment (venture
capital, partnership, investment Guarantee), facilities and
guarantees (prototyping, industrial production, employment
creation, provision of work space, best execution obligation,
participation in bids and tenders, obligation to pay, leasing,
Islamic teasure bills, working capitals, pre-industrial production),
capability building (market development, protection of
intellectual property rights, networking and technological B2B
events, business diagnosis, obtaining specialized standards
and certificates, consulting and training.
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)IRAN NATIONAL INNOVATION FUND (INIF
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانInif Complex, NO.24,East Zayanderood St., Mollasadra :
St., Vanak Square ,Tehran, Iran
الهاتف+98 21 42170000 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@nsfund.ir :
الموقع االلكترونيwww.nsfund.ir :
االختصاص :إنتاج صناعي
الشخص المسؤولMr. Moradi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
األغراض الرئيسية إلقامة استثمار ( INIFرأس المال االستثماري ،الشراكة ،ضمان
االستثمار) ،القدرات والضمانات (النماذج األولية ،اإلنتاج الصناعي ،خلق فرص العمل،
توفير مساحة العمل ،أفضل التزام بالتنفيذ ،المشاركة في المناقصات والمناقصات،
االلتزام بالدفع ،التأجير ،سندات الخزينة اإلسالمية ،ورؤوس األموال العاملة ،واإلنتاج
قبل الصناعي) ،وبناء القدرات (تنمية السوق ،وحماية حقوق الملكية الفكرية ،والشبكات
واألحداث  B2Bالتكنولوجية ،وتشخيص األعمال ،والحصول على معايير وشهادات
متخصصة ،واالستشارات والتدريب).
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Iranian Telecommunication
Manufacture Company
Country: Iran
Stand No:
Address: Moddarres Blvd. – Shiraz - Iran
Tel: +98 71 37275495
Mobile:
Fax: +98 71 37269705
Email: info@itmc.ir
Website: www.itmc.ir
Profiles:
Person in charge: Abbas Bahrami
Company Description:
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Iranian Telecommunication
Manufacture Company
البلد :ايران
رقم الستاند:
العنوانModdarres Blvd. – Shiraz - Iran :
الهاتف+98 71 37275495 :
الموبايل:
الفاكس+98 71 37269705 :
البريد االلكترونيinfo@itmc.ir :
الموقع االلكترونيwww.itmc.ir :
االختصاص:
الشخص المسؤولAbbas Bahrami :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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ITA SARIR IRANIAN
Country: Iran
Stand No:
Address: head office : Unit 513, sobhan bld,south nozemol
atebba ave,amir kabir st.,Tehran- Iran
Tel: +98 21 33976231-3
Mobile:
Fax: +98 21 33976221
Email: itasarir@gmail.com
Website: www.itasarir.com
Profiles:
Person in charge: Ameneh kordi
Branches & Agents:
Company Description:
ITA SARIR is main producer of PVC Cable Trucking, ABS & PC
boards, junction boxes and pvc pipes in Iran. all of products are
producing under international license. the brand of products is
“Danub”.
for more information please visit us at www.itasarir.com
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ITA SARIR IRANIAN
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانhead office: Unit 513, sobhan bld,south nozemol atebba :
ave,amir kabir st.,Tehran, Iran
الهاتف+98 21 33976231-3 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 33976221 :
البريد االلكترونيitasarir@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.itasarir.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولAmeneh kordi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 ITA SARIRهي المنتج الرئيسي لتوصيل الكابالت البالستيكية ABS ،ولوحات
الكمبيوتر الشخصي ،وصناديق الوصالت وأنابيب  PVCفي إيران .جميع المنتجات تنتج
بموجب ترخيص دولي .العالمة التجارية للمنتجات هيDanub
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على www.itasarir.com
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Jawhara Capital
Country: Syria
Stand No: A16-B15
Address: Damascus - Abou romaneh
Tel: +963 11 3314273
Mobile: +963 93 6597634
Fax: +963 11 3321119
Email: jawharacapital@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Dr. Abdullah Jabasini
Branches & Agents:
Company Description:
For all your ARCHITECTURAL & STRUCTURAL NEEDS
We help you turn your ideas into reality
Planning &Designing& Visualization& construction
Specialized engineering company.
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الجوهرة كابيتال
البلد :سورية
رقم الستاندA16-B15 :
العنوان :دمشق – أبو رمانة
الهاتف+ 963 11 3314273 :
الموبايل+963 936597634 :
الفاكس+963 11 3321119 :
البريد االلكترونيjawharacapital@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول :د .عبد هللا جباصيني
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة هندسية متخصصة
تعمل في مجال التصاميم لخارجية والداخلية وأعمال البناء والتشييد واإلكساء والتنفيذ
تأسست منذ عام 1999
تقدم جوهرة كابيتال لعمالئها الحلول والخدمات الهندسية المبتكرة للمنازل والمجمعات
السكنية والفعاليات التجارية والعيادات والمجمعات الطبية والمنشأت الصناعية
اضافة الى استشارات مجانية وتدريب عملي للخريجين وطالب هندسة العمارة والديكور
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JOUD WOOD
Country: Syria
Stand No: A14 – B13
Address: Lattakia – Damascus Str.
Tel: +963 412 881 204
Mobile: +963 949 250 250
Fax: +963 418 778 827
Email: info@joudwood.com
Website: www.joudwood.com
Profiles: Wood
Person in charge: Hussam Joud
Branches & Agents:
Company Description:
In order to meet the needs of the market and the consumer,
has increased its production capacity through the installation of
three production lines and a line for the melamine impregnation
and thus became the production of lamica sheets in addition
to melamine sheets that are used in addition to pressing
on MDF panels in the manufacture of formica panels Jude
Wood in 2004, which is a 3-line automatic production of
German high-tech coating MDF panels with a high-quality
melamine layer under pressure and high temperature to
give a perfectly homogeneous layer so that it is resistant to
liquids, acids and scratches to the highest degree possible.
Our integrated factory is one of the latest laboratories in this
field and the materials used are of the finest and finest types
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جود لألخشاب
البلد :سورية
رقم الستاندA14 –B13 :
العنوان :الالذقية – شارع دمشق
الهاتف+963 412 881 204 :
الموبايل+963 949 250 250 :
الفاكس+963 418 778 827 :
البريد االلكترونيinfo@joudwood.com :
الموقع االلكترونيwww.joudwood.com :
االختصاص :أخشاب
الشخص المسؤول :حسام جود
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
من حرصها على تلبية حاجة السوق والمستهلك قامت برفع طاقتها اإلنتاجية من خالل
تركيبها لثالث خطوط انتاج وخط لتشريب الميالمين وبذلك اصبحت تنتج الواح الالمايكا
باإلضافة الى صفائح المالمين التي تستخدم باإلضافة الى كبسها على الواح  MDFفي
تصنيع الواح الفورمايكا ،تم تركيب معمل الميالمين لشركة جود لألخشاب عام 2004
وهي عبارة عن  3خطوط انتاج اوتوماتيكي ألماني عالي التقنية ل تلبيس ألواح ال MDF
بطبقة ميالمين عالية الجودة تحت ضغط وحرارة عالية لتعطي طبقة متجانسة تماما بحيث
تكون مقاومة للسوائل واألحماض والخدوش على اعلى درجة ممكنة.
إن مصنعنا المتكامل يعتبر من أحدث المعامل في هذا المجال والمواد المستخدمة هي من
اجود وأرقى االنواع
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Kaadan Group FZC
Country: Syria
Stand No:
Address: United Arab Emirates - Dubai
Tel: +971 72046747 / +971 502022640 / +968 95974470
Mobile:
Fax:
Email: kaadangroup@gmail.com
Website: www.kaadangroup.net
Profiles:
Person in charge: Eng.Radwan Kaadan
Branches & Agents:
Company Description:
Kaadan Group LLC United Arab Emirates;
Was established in 1955 and started working in the field of
contracting, constriction and construction projects.
The company established its first marble factory in 1958 to the
supply its products in Syria, Lebanon and the Gulf countries
In cooperation with Italy, it entered the field of developing
marble and granite industry and specialized in this field. it was
the first company to enter the idea of nature granite industry
to Syria .
The company's products all type of marble and granite, study
and implementation of production lines for the manufacture of
marble, granite and urban projects
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شركة كعدان
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :اإلمارات العربية المتحدة  -دبي
الهاتف+971 72046747 / +971 502022640 / +968 95974470 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيkaadangroup@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.kaadangroup.net :
االختصاص:
الشخص المسؤول :م .رضوان كعدان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مجموعة كعدان ش.م.ح .اإلمارات العربية المتحدة.
تم تأسيسها في عام  1955وبدأت العمل في مجال المقاوالت واإلنشاءات ومشاريع البناء .
قامت الشركة بإنشاء أول مصنع لها للرخام في عام  1958لتقديم منتجاتها في سورية
ولبنان ودول الخليج وبالتعاون مع إيطاليا قد دخلت مجال تطوير صناعة الرخام والغرانيت
وتخصصت في هذا المجال وكانت أول شركة تدخل فكرة صناعة الغرانيت الطبيعي إلى
سورية.
منتجات الشركة كافة أنواع الرخام والغرانيت ,ودراسة وتنفيذ خطوط انتاج صناعة الرخام
والغرانيت والمشاريع العمرانية
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KAMALEH Est.
FOR ADVERTISING & ROAD INDUSTRIES
Country: Syria (Hama)
Stand No:
Address: Syria - Hama Sheikh Alwan Street
Tel: +963 33 2243823
Mobile: +963 944 50 34 94
Fax:
Email: mmk.kamaleh@gmail.com
Website: mmk.kamaleh.com
Profiles: Advertising industries and road equipment
Person in charge: Mohamed Mokhles Abdel Latif Kamala
Branches & Agents:
Company Description:
- Design And Implementation of Shop Fronts
- Indoor & Outdoor Decorations
- Electronic Display Screens
- Cobond Combinations for Commercial
Buildings
- Execution Of Exhibition: Wings & Pavilions & Display
Stands
- Metal Works
- Works Of Wood
- Plexi Class
- Design Of Special Gifts
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مؤسسة كمالة للصناعات اإلعالنية والطرقية
البلد :سورية – حماه
رقم الستاند:
العنوان :سورية – حماة شارع الشيخ علوان
الهاتف+963 33 2243823 :
الموبايل+963 944 50 34 94 :
الفاكس:
البريد االلكترونيmmk.kamaleh@gmail.com :
الموقع االلكترونيmmk.kamaleh.com :
االختصاص :صناعات اعالنية وتجهيزات طرقية
الشخص المسؤول :محمد مخلص عبد اللطيف كمالة
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تصميم وتنفيذ واجهات محالت
ديكورات داخلية وخارجية
شاشات عرض الكترونية
اكساءات الكوبوند للمباني التجارية
تنفيذ أجنحة معارض – ستاندات عرض
تصميم هدايا مميزة للمناسبات
اعمال معدنية وخشبية
بلكسي غالس (أكرليك)
نقوم بتنفيذ اإلشارات الضوئية وكافة اللوحات والشاخصات المرورية بالمواصفات
والمقاييس العالمية وبضمان جودة عالية في التصنيع
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KAPITELL SYRIA
Country: Syria
Stand No: A1
Address: Khamael Bldg. Mezzah Highway - Damascus - Syria
Tel:
Mobile: +963 944 549 938
Fax: +963 11 613 4210
Email: haithamkalle@gmail.com
Website: www.kapitell-chemicals.de
Profiles: Chemicals, building materials and insulation
Person in charge: Mouhammad Haitham Kalle
Branches & Agents: Homs/Hesia: Eng. Hussam Abu Zeed Aleppo: Mr. Safouh Warraq.
Company Description:
All types of paint for interior and exterior, including putty and
undercoat.
Waterproofing and thermal systems.
Epoxy flooring for car parks, industerial spaces, and commercial
showrooms
Repair grout and treatments.
Expansion joints treatments.
Tile adhesives of many types.
Ready mix plaster and special bonding agents for FairFace
surfaces and others.
Stone protective coatings
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كابيتل سورية
البلد :سورية
رقم الستاندA1 :
العنوان :بناء الخمائل – أوتوستراد المزة – دمشق – سورية .
الهاتف:
الموبايل+963 944 549 938 :
الفاكس+963 11 613 4210 :
البريد االلكترونيhaithamkalle@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.kapitell-chemicals.de :
االختصاص :كيماويات ،مواد البناء والعزل
الشخص المسؤول :محمد هيثم قلع
الفروع والوكالء :حمص  /حسياء :م .حسام أبو زيد  -حلب  :صفوح وراق
لمحة عن الشركة:
جميع أنواع الدهانات الداخلية والخارجية باإلضافة للمعجون ومواد األساس.
أنظمة العزل المائي والحراري المختلفة.
أرضيات كراجات السيارات والمصانع والصاالت التجارية,
أنظمة معالجة وإصالح البيتون.
معالجة فواصل التمدد.
لواصق السيراميك والرخام.
الطينة الجاهزة باإلضافة لمواد خاصة لربط البيتون مع طبقات الطينة.
مواد حماية الحجر.
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Karsan Hatra Company
Country: Iran
Stand No: B16
Address: No.369, Dollat St., Tehran Iran
Tel: +98 21 22008428
Mobile:
Fax: +98 21 22008428
Email: export@k-hco.com
Website: www.karsanhatra.com
Profiles: Bitumen and Bituminous products
Person in charge : Mr. Saeid Haghighi Garakani
Branches & Agents:
Company Description:
Business Issue’s Karsan Hatra Company. Registered
identification number 307205 having incorporated in the
Companies registration office and noncommercial institutions
is founded in the year 2006. It is a manufacturing company
basically specialized in Bitumen and Bituminous products,
and other petroleum derivatives, productions are executed to
foreign market. The company seeks to acquire the customer’s
satisfaction. Benefiting from Iranian producer in Order to be
able of respond increasing of customer’s needs and requests.
Our company offers the following products: Bitumen (All
grades), Gas oil, Urea ,Tar Paper, Vaseline, Paraffin, Slack
Wax, Gasoline, Other oil derivatives.
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Karsan Hatra Company
البلد :إيران
رقم الستاندB16 :
العنوانNo.369, Dollat St., Tehran :
الهاتف+98 21 22008428 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22008428 :
البريد االلكترونيexport@k-hco.com :
الموقع االلكترونيwww.karsanhatra.com :
االختصاص :منتجات البيتومين
الشخص المسؤولMr. Saeid Haghighi Garakani :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 Karsan Hatraشركة إدارة األعمال تم تأسيس رقم التعريف المسجل  307205بعد
تأسيسه في مكتب تسجيل الشركات والمؤسسات غير التجارية في عام  .2006وهي شركة
تصنيع متخصصة أساسًا في منتجات البيتومين ،ومشتقات البترول األخرى ،ويتم تنفيذ
المنتجات في األسواق الخارجية .تسعى الشركة للحصول على رضا العمالء واالستفادة
من المنتج اإليراني من أجل أن يكون قادراً على االستجابة المتزايدة الحتياجات وطلبات
العمالء.
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Kashan AmirKabir Steel Company
Country: Iran
Stand No:
Address: Factory: Ardestan Rd,14th Km
Tel: +98 31 55503841-7 / +98 913 363 9679
Mobile:
Fax: 00983155503848
Email: roya.sabernezhad@gmail.com / info@aksteel.ir
Website: www.aksteel.ir
Profiles: Steel
Person in charge: Roya Sabernezhad
Branches & Agents:
Company Description:
Kashan Amirkabir Steel Company (originally named Fajr
Sepahan Galvanizing Industries) was established in March
1996 and commissioned in the year 2000 for the purpose
of producing galvanized strips via the continuous hot dip
galvanizing method. Located at a distance of 14 Km to the east
of Kashan, the company grounds cover an area of 72 hectares.
By operating the following production lines, we have managed to
establish a steel strip production chain in a centralized complex:
Pickling line and acid regeneration plant, Single-stand 4-high
reversing cold rolling mill (CRM), Annealing line.
Continuous galvanizing line, Sheet shearing line (SSL).
Roll forming line (RFL)-trapezoidal and sinusoidal.
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Kashan AmirKabir Steel Company
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانFactory: Ardestan Rd,14th Km :
الهاتف+98 31 55503841-7 / +98 913 363 9679 :
الموبايل:
الفاكس+98 31 55503848 :
البريد االلكترونيroya.sabernezhad@gmail.com / info@aksteel.ir :
الموقع االلكترونيwww.aksteel.ir :
االختصاص :حديد
الشخص المسؤولRoya Sabernezhad :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة  Kashan Amirkabir Steel Coللحديد (المعروفة أصالً باسم فجر
سباهان لصناعات الجلفنة) في مارس  1996وتم تشغيلها في عام  2000بغرض إنتاج
الشرائط المجلفنة عبر طريقة الجلفنة بالغمر الساخن المستمرة .تقع الشركة على مسافة 14
كم شرق كاشان .من خالل تشغيل خطوط اإلنتاج التالية CRM ،خط الصلب خط تقطيع
الصفائح المعدنية المستمرSSL ،خط تشكيل اللف RFL ،ثالثي الزوايا والجيوب األنفية،
تشمل مجموعة منتجاتنا في الوقت الحالي ما يلي :شرائح مجلفنة (جودة تجارية ورسم)،
شرائط فوالذية مدلفنة على البارد (صلبة كاملة) ،شريط صلب مدلفن على البارد (تجاري،
جودة سحب ،وجودة الرسم العميق) ،وشرائح ملفوفة على الساخن.
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Kashar Trading Est.
Country: Syria
Stand No:
Address: Aleppo - Sirafi Street
Tel: +963 21 4440934
Mob: +963 933 214 123
Fax: +963 21 4614231
Email: info@kasharest.com
Website: www.kasharest.com
Profiles: Building Equipment - Industrial Tools - Insulation
Materials
Person in charge: Farah Henry Kashar
Branches & Agents:
Company Description:
Kashar Trading Est. has been established 1985
Our range of products:
Concrete & Asphalt cutters – Power Trowel – plate compactors
– concrete vibrators.
Screw Compressors – air dryer – piston compressors.
Pneumatic breaker – rock drills – chisels.
Building hoists – overhead cranes.
Industry tools – production lines.
Waterproofing materials – Waterstop – expansion joints
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مؤسسة كشر التجارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حلب  -شارع الصيرفي
الهاتف+963 21 4440934 :
الموبايل+963 933 214 123 :
الفاكس+963 21 4614231 :
البريد االلكترونيinfo@kasharest.com :
الموقع االلكترونيwww.kasharest.com :
االختصاص :معدات بناء  -عدد صناعية  -مواد عزل
الشخص المسؤول :فرح هينري كشر
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست مؤسسة كشر التجارية عام 1985
اختصاص ومجال العمل:
قصاصات زفت – آالت تسوية البيتونية – صفائح رجاجات – رجاجات بيتون
ضواغط هواء حلزونية – مجففات هواء مضغوط – ضواغط مكبسية
فرودة تكسير على الهواء المضغوط – فرودة تلغيم الصخور – ريش وأزاميل حفر
عدد وتجهيزات صناعية – خطوط ومستلزمات أنتاج
روافع بناء – روافع صناعية
مواد عزل – فواصل تمدد ومانع تسرب ماء
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Kattan tradind Est.
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus Country Side, Jaramana
Tel:
Mobile: +963 933 478 343 / +963 956 144 445
Fax:
Email: osamakatan@yahoo.com
Website:
Profiles: Chemical industries
Person in charge: Osama Kattan
Branches & Agents:
Company Description:
Our Company is concerned with chemical industries related
to building materials (ceramic adhesive - tile grout - insulation
materials - Graft clay - Granite clay)
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مؤسسة قطان التجارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق – جرمانا
الهاتف:
الموبايل+963 933 478 343 / +963 956 144 445 :
الفاكس:
البريد االلكترونيosamakatan@yahoo.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :صناعات كيميائية
الشخص المسؤول :أسامة قطان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تهتم شركتنا بالصناعات الكيميائية المتعلقة بمواد البناء ( الصق سيراميك -روبة بالط-
مواد عزل – طينة غرافت – طينة غرانيت)
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KFOURY ENGINEERING & CONTRACTING
Country: Lebanon
Stand No:
Address: Lebanon-Anteliace-Garden tower-3rd-5th-6th-floor
Tel: +961 4 402 012
Mobile:
Fax: +961 4 402 012
Email: info@kfouryengineering.com
Website: www.kfouryengineering.com
Profiles: ENGINEERING & CONTRACTING
Person in charge: Fady Cherfane
Branches & Agents:
Company Description:
Established in 1998, kfoury engineering has developed into
an elite contracting company, to maintain a prominent position
among leading engineering & contracting companies, not only
in Lebanon but also in the middle east .
Having had a successful history of contracting practice with
both public and privet projects, Kfoury Engineering and
Contracting along with its administrative and site expertise has
executed a variety of projects such as residential buildings and
houses, commercial centers, office building, hospitals public
water tanks, wave breakers, factories and ware houses. The
firm also owns a fleet of both heavy and light construction
equipment’s.

304

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

كفوري للهندسة والمقاوالت
البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان :لبنان-انطلياس-حديقة تاور-طابق ثالث وطابق خامس وطابق سادس
الهاتف+961 4 402 012 :
الموبايل:
الفاكس+961 4 402 012 :
البريد االلكترونيinfo@kfouryengineering.com :
الموقع االلكترونيwww.kfouryengineering.com :
االختصاص :هندسة ومقاوالت
الشخص المسؤول :فادي شرفان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة كفوري الهندسية في عام  1998لتصبح شركة مقاوالت نخبة ,من أجل
الحفاظ على مكانة بارزة بين الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمقاوالت ،ليس فقط في
لبنان ولكن أيضا في الشرق األوسط ،وبعد أن نجحت شركة كفوري الهندسية في التعاقد
مع كل من المشاريع العامة والخاصة ونفذت شركة كفوري الهندسية والمقاوالت مع
خبرتها اإلدارية والموقعية مجموعة متنوعة من المشاريع مثل المباني السكنية والمراكز
التجارية ومباني المكاتب والمنازل والمستشفيات وخزانات المياه العامة ،قواطع الموجات،
المصانع والمخازن.
كما تمتلك أسطوال من معدات البناء الثقيلة والخفيفة.
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khazarelectricco
Country: Iran
Stand No:
Address: Babakan industrial zone7th km Amol to Babol old
road ,amol,Mazandaran province, iran
Tel: +98 11 43113941
Mobile:
Fax: +98 11 43113950
Email: info@khze.com / falanava@gmail.com
Website: www.khze.com
Profiles: machines and equipment’s for organic Fertilizer
Person in charge: ABUBEKER KUNJU SAJEEB
Branches & Agents:
Company Description:
Producing machines and equipment’s for organic Fertilizer
from livestock and chicken manure ,sterilizer of hospital waste,
Rendering cooker and dryer, dryer for Grains corn and paddy
in poultry rising equipment’s, pellet feed mill planet capacity up
to 20 ton /hr
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khazarelectricco
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانBabakan industrial zone7th km Amol to Babol old road :
,amol,Mazandaran province
الهاتف+98 11 43113941 :
الموبايل:
الفاكس+98 1143113950 :
البريد االلكترونيinfo@khze.com / falanava@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.khze.com :
االختصاص :اآلالت والمعدات الخاصة باألسمدة العضوية
الشخص المسؤولABUBEKER KUNJU SAJEEB :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
إنتاج اآلالت والمعدات الخاصة باألسمدة العضوية من سماد الماشية والدجاج ،ومعقم
نفايات المستشفيات ،ومجفف الذرة والحبوب في معدات تربية الدواجن ،ومزودة بيليه
مطحنة العلف بسعة تصل إلى  20طن  /ساعة
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Khouzestan Oxin Steel CO
Country: Iran
Stand No:
Address: 10km Of Ahvaz - bandar Imam Khomeini Road
Tel: +98 6132909120
Mobile:
Fax: +98 6132909121
Email: info@oxinsteel.ir
Website: www.oxinsteel.ir
Profiles: steel
Person in charge: Mohsen Soleimanzadeh
Branches & Agents:
Company Description:
The main activity of this company is to produce unique, highstrength steel plates up to a max. Of 4.5 m in width, 24 m in
length, and in various thicknesses in the Middle East
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Khouzestan Oxin Steel CO
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان10km Of Ahvaz - bandar Imam Khomeini Road :
الهاتف+98 6132909120 :
الموبايل:
الفاكس+98 6132909121 :
البريد االلكترونيinfo@oxinsteel.ir :
الموقع االلكترونيwww.oxinsteel.ir :
االختصاص :حديد
الشخص المسؤولMohsen Soleimanzadeh :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة في إنتاج ألواح فوالذية فريدة عالية القوة بحد أقصى.
بعرض  4.5م ،طوله  24م ،وبسمك مختلف في الشرق األوسط
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LADA-FLAKT Ltd
Country: Russia
Stand No:
Address: Vokzalnaya st., 110, Togliatti, Samara region
Tel: +7 8482 75 88 66
Mobile:
Fax: 007 8482 75 88 38
Email: info@lada-flakt.ru
Website: www.lada-flakt.ru
Profiles: engineering services.
Person in charge: Igor Starobinsky
Branches & Agents:
Company Description:
LADA-FLAKT Ltd was founded in 1993 and now owns
modern technologies and machines for producing high-quality
ventilation equipment.
Besides company specializes in providing engineering services.
In 2018 company launched the most modern painting workshop
in Russia. New technology will increase the life of parts up to
40 years without corrosion.
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LADA-FLAKT Ltd
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوانVokzalnaya st., 110, Togliatti, Samara region, :
الهاتف+7 8482 75 88 66 :
الموبايل:
الفاكس+7 8482 75 88 38 :
البريد االلكترونيinfo@lada-flakt.ru :
الموقع االلكترونيwww.lada-flakt.ru :
االختصاص :إلنتاج معدات التهوية  -تقديم الخدمات الهندسية
الشخص المسؤولIgor Starobinsky :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست  LADA-FLAKT Ltdفي عام  1993وتمتلك التقنيات واآلالت الحديثة إلنتاج
معدات التهوية عالية الجودة.
إلى جانب الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الهندسية.
في عام  2018أطلقت الشركة ورشة الطالء األكثر حداثة في روسيا .التكنولوجيا الجديدة
ستزيد من عمر األجزاء التي تصل إلى  40عامًا دون التآكل.
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LAMAR
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus - Al-Mujtahed Extension of Khalid Bin Al
Waleed Street
Tel: +963 11 2222712
Mobile: +963 933 313183
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents: In all Syrian governorates
Company Description:
Lamar-elec has been established in 2007
From the earliest beginning, the company worked on supporting
local market and Syrian industrial section with modern designs
with highest quality and best performance based on high
qualified syrian engineers with long tearm experiences
After a while, the company added new modern lines to produce
PCBA with SMD technology based on international standards.
Later on, and during black days Lamar-elec LTD. made
electronic sets supporting local market with battery charger,
AC inverter /UPS/ in addition of AC regulator and volt protect in
several capacities.
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المــــــــــار
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -المجتهد إمتداد شارع خالد بن الوليد
الهاتف00963112222712 :
الموبايل+963 933 313183 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء :بكافة المحافظات السورية
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة المار للصناعات االلكترونية سنة ٢٠٠٧
وعملت منذ نشاتها على رفد السوق السورية والقطاع الصناعي باحدث التصاميم
االلكترونية وتنفيذها وفق اعلى معايير الجودة واالداء باالعتماد على الكوادر الوطنية
المسلحة بالتحصيل العلمي العالي الى جانب الخبرة العلمية الواسعة
بعد ذلك اضافت الى عملها خطوط انتاج حديثة النتاج الدارات االلكترونية بتقنيات حديثة
 SMDومواصفات عالمية
وقد عملت الشركة على انتاج تجهيزات الكترونية تلبي حاجة السوق في وقت االزمة من
شواحن بطارية وانفيرترات بتقنية  UPSباالضافة الى منظمات الجهد واجهزة الحماية
بمختلف االستطاعات
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LAMPRADOUR
Country: SYRIA
Stand No:
Address:
Tel: +963 11 6662449
Mobile: +963 992 993193
Fax:
Email: firashelaly@gmail.com
Website:
Profiles: Building Materials and Cladding
Person in charge: Firas AL-hilaly
Branches & Agents:
Company Description:
Company import and export of building materials and clothing
Iran and Syria
Some of these materials: granite marble and darkening
materials health ppr and accessories
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المبرودور
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف+963 11 6662449 :
الموبايل+963 992 993193 :
الفاكس:
البريد االلكترونيfirashelaly@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :شركه مواد بناء وكساء
الشخص المسؤول :فراس الهاللي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركه استيراد وتصدير مواد بناء واكساء ايرانيه وسوريه
بعض من هذه المواد :رخام غرانيت ومواد سواد الصحيه  pprواكسسوارتها

315

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Legend Tempered Glass
Country: Syria
Stand No:
Address: Adra – Industrial City
Tel: +963 11 585 0075
Mobile: +963 966 880 018
Fax: +963 11 585 0070
Email: legendtemperatglass@yahoo.com
Website:
Profiles: Tempered Glass
Person in charge: Ehab Siham Alhariri
Branches & Agents: We have agents in all Syrian provinces
in addition to Iraq & Lebanon
Company Description:
Legend Glass was established in 2004 as a subsidiary of Hamida
& Hariri Investment Group and its production unit is designed in
a way that allows for rapid production, allowing the production
of large or small quantities of building glass. The legendary
glass industry is equipped with state-of-the-art equipment and
facilities including fully automated pre-production lines, an
automated silk-screen printing unit and modern special curved
glass furnaces. Legend Glass Manufacturing also includes
one of the largest tempered glass-manufacturing units in the
world, measuring 2440 x 4500 mm and adopting the highest
standards in fragmentation, cracking and impact resistance
testing.
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األسطورة للزجاج المقسى
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :عدرا  -المنطقة الصناعية
الهاتف+963 11 585 0075 :
الموبايل+963 966 880 018 :
الفاكس+963 11 585 0070 :
البريد االلكترونيlegendtemperatglass@yahoo.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :الزجاج المقسى
الشخص المسؤول :إيهاب سهام الحريري
الفروع والوكالء :لدينا وكالء في جميع المحافظات السورية باإلضافة للعراق ولبنان
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة «األسطورة الزجاج» خالل العام  ٢٠٠٤كشركة تابعة لـ «لمجموعة حامدة
والحريري لالستثمار» وتم تصميم وحدة اإلنتاج التابعة للشركة بأسلوب يتيح السرعة
في اإلنتاج ،األمر الذي يسمح بإنتاج كميات كبيرة أو صغيرة من زجاج المباني .وتمتاز
«األسطورة لصناعة الزجاج» بكونها مزودة بأحدث التجهيزات والمعدات بما فيها خطوط
مؤتمتة بالكامل لمراحل ما قبل اإلنتاج ووحدة مؤتمتة للطباعة الحريرية وأفران خاصة
حديثة إلنتاج الزجاج المنحني .كما تتضمن «األسطورة لصناعة الزجاج» إحدى أكبر
الوحدات في العالم لتصنيع الزجاج المقسى بقياسات تصل إلى  ٤٥٠٠ × ٢٤٤٠ملم وتتبنى
أعلى المعايير في مجال اختبار عوامل التشظي والتشقق ومقاومة تأثيرات الزمن.
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Libra law firm
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Altejarah – Altaleeaa Bld. No. 69
Tel: +963 11 44 76 822
Mobile: +963 994 331 000
Fax: +963 11 44 76 815
Email: hkallas@libralawfirm.com
Website: www.libralawfirm.com
Profiles: law firm
Person in charge: Hiba AlKalass
Branches & Agents:
Company Description:
Libra Law Firm was established in accordance with the
Resolution No. (4) issued by the Syrian Bar Association Damascus, and registered under No. (2) within the register of
civil companies in Damascus.
Libra's staff of lawyers and consultants from all legal disciplines
as well as administrative staff respond quickly and professionally
to all inquiries received by e-mail or presence in person with
any of the clients of Libra Law Firm
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شركة ليبرا للمحاماة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شرقي التجارة – بناء الطليعة رقم 69
الهاتف+963 11 44 76 822 :
الموبايل+963 994 331 000 :
الفاكس+963 11 44 76 815 :
البريد االلكترونيhkallas@libralawfirm.com :
الموقع االلكترونيwww.libralawfirm.com :
االختصاص :محاماة
الشخص المسؤول :هبة الكالس
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة ليبرا للمحاماة وفق القرار رقم ( )4الصادر عن نقابة المحاميين السورين
– دمشق  ،و مسجلة تحت رقم ( )2ضمن سجل الشركات المدنية في دمشق  ،كما تلتزم
شركة ليبرا بتقديم كافة الخدمات القانونية و االستشارات وتأسيس الشركات وحل و تسوية
النزاعات القانونية
كما يقوم كادر ليبرا المؤلف من محاميين و استشاريين من كافة االختصاصات القانونية
كذلك الموظفين اإلداريين بالرد بسرعة و مهنية على كافة االستفسارات التي ترد اليهم عن
طريق البريد االلكتروني او التواجد بشكل شخصي مع أي من عمالء شركة ليبرا للمحاماة
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LLC «PromMontazh»
Country: Russia
Stand No:
Address: Russia, 457208, Chelyabinsk region, Varna district,
Katenino village, Mira street, house 57
Tel: +7 9292 298 767
Mobile:
Fax:
Email: oooprommontazh@mail.ru
Website: www.ooopm74.ru
Profiles: construction and installation services
Person in charge: Mr. Evgeny Evgenievich Zmievsky
Branches & Agents:
Company Description:
PromMontazh LLC offers the following construction and
installation services:
— installation of processing facilities
— installation of customised equipment
— supply of customised equipment
— supply of engineering steel structures
— installation of service platforms for high-pressure pump
stations, pipework for lubrication system of Metso Minerals
grinding mills — assembly of KOMATSU heavy-duty
machineries, dump trucks, and excavators.
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»LLC «PromMontazh
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوانRussia, 457208, Chelyabinsk region, Varna district, :
Katenino village, Mira street, house 57
الهاتف+7 9292 298 767 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيoooprommontazh@mail.ru :
الموقع االلكترونيwww.ooopm74.ru :
االختصاص :خدمات اإلنشاء والتركيب
الشخص المسؤولMr. Evgeny Evgenievich Zmievsky :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تقدم  PromMontazh LLCخدمات اإلنشاء والتركيب التالية:
 تركيب منشآت المعالجة تركيب المعدات المخصصة توريد معدات مخصصة توريد هياكل الصلب الهندسية تركيب منصات الخدمة لمحطات المضخات ذات الضغط العالي ،وأنابيب المواسير لنظامالتشحيم في مطاحن طحن  - Metso Mineralsتجميع آالت  KOMATSUللخدمة
الشاقة وشاحنات التفريغ والحفارات.
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LLC «Сenter for the development
of innovative projects»
Country: Russia
Stand No:
Address: Russia Moscow avenue Marshal Zhukov d.2 building
2 of 403
Tel: +7 499 519-04-98
Mobile:
Fax:
Email: 5190498@list.ru
Website: центринновационныхпроектов.рф
Profiles:
Person in charge: Natalya Lipatova
Branches & Agents:
Company Description:
Russian company specializing in organizing and conducting
business events in Russia and abroad. We help to establish
contacts and develop cooperation between foreign and
Russian companies through the organization of participation
of entrepreneurs in the exhibition fair events in Russia
and abroad, organization of business trips (business
missions, business visits, B2B meetings, trade and purchasing
missions), as well as informing and advising on the development
of international activities and access to foreign markets.
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مركز تطوير مشاريع المبتكرة
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوانRussia Moscow avenue Marshal Zhukov d.2 building 2 :
of 403
الهاتف+7 499 519-04-98 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكتروني5190498@list.ru :
الموقع االلكترونيцентринновационныхпроектов.рф :
االختصاص:
الشخص المسؤولNatalya Lipatova :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة روسية متخصصة في تنظيم األحداث التجارية في روسيا والخارج .نحن نساعد
على إقامة اتصاالت وتطوير التعاون بين األجانب والشركات الروسية من خالل تنظيم
مشاركة رواد األعمال في المعرض .
في روسيا والخارج ،وتنظيم رحالت العمل (األعمال البعثات ،زيارات العمل ،اجتماعات
 ،B2Bالتجارة والمشتريات البعثات) ،وكذلك إعالم وتقديم المشورة بشأن تطوير األنشطة
الدولية والوصول إلى األسواق الخارجية.
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LLC “ Cable Factory “EXPERT-CABLE”
Country: Russia
Stand No:
Address: Orel region, Orel district, Platonovskoye settlement,
105 Razdolnaya str, off 8A
Tel: +7 8 495 248 66 70 (ext 313, 325)
Mobile:
Fax:
Email: sale13@expert-cable.ru / sale25@expert-cable.ru
Website: www. expert-cable.ru
Profiles: cable products
Person in charge: Aleksey Portnov
Branches & Agents:
Company Description:
LLC “Cable Factory “EXPERT-CABLE” is a modern production
of a comprehensive range of the high quality cable products.
The products of the factory are delivered around Russia and
the world. The cable products are in use of socially significant,
military industrial facilities and the construction in different
fields of activities.
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”LLC “ Cable Factory “EXPERT-CABLE
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوانOrel region, Orel district, Platonovskoye settlement, :
105 Razdolnaya str, off 8A
الهاتف+7 8 495 248 66 70 (ext 313, 325) :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيsale13@expert-cable.ru / sale25@expert-cable.ru :
الموقع االلكتروني:

www. expert-cable.ru

االختصاص :الكابالت
الشخص المسؤولAleksey Portnov :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
« LLC «Cable Factory» EXPERT-CABLEهو مجموعة شاملة من منتجات
الكابالت عالية الجودة .يتم تسليم منتجات المصنع في جميع أنحاء روسيا والعالم .تستخدم
منتجات الكابالت المنشآت الصناعية العسكرية ذات األهمية في مجاالت مختلفة من
األنشطة.
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Magic Carpet SARL
Country: Lebanon
Stand No: F10
Address: Rue Wadih Mkarzil, Sin el Fil, Beirut .
Tel: +961 1 485 841/2
Mobile: +961 70 866 085/2
Fax: +961 1 485 840
Email: sales@magiccarpetliban.com
firas@magiccarpetliban.com / melhem@magiccarpetliban.com
Website: www.magiccarpetliban.com
Profiles: flooring and wall covering
Person in charge: Melhem Chalfoun / Firas Khazaal
Branches & Agents: Sin el Fil
Company Description:
Magic Carpet SARL is a specialist in high end products in
flooring and wall covering, a variety of high quality of moquette
and vinyl flooring with high specifications, Alluure (Lvt) flooring
and artificial grass, and high end outdoor furniture and lighting.
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ماجيك كاربيت
البلد :لبنان
رقم الستاندF 10 :
العنوان :سن الفيل – شارع وديع مكرزل – بناء فضول – الطابق األرضي
الهاتف+961 1 485 841/2 :
الموبايل+961 70 866 085/2 :
الفاكس+961 1 485 840 :
البريد االلكترونيsales@magiccarpetliban.com :
firas@magiccarpetliban.com / melhem@magiccarpetliban.com
الموقع االلكترونيwww.magiccarpet-lb.com :
االختصاص :االرضيات وورق الجدران
الشخص المسؤول :ملحم شلفون  -فراس خزعل
الفروع والوكالء :صالة عرض سن الفيل
لمحة عن الشركة:
شركة ماجيك كاربيت مختصة بالبضاعة من المستوى الراقي
في االرضيات وورق الجدران وجميع أنواع الموكيت والفينيل من أجود األنواع
والمواصفات العالية.
واألرضيات الصناعية والمفروشات واإلنارة الخارجية ذات الجودة العالية والعشب
الصناعي.

327

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Magikal SRL.
Country: Italy
Stand No: A 5
Address: Via Alpone, 22 2 Monterforte, D'alpone – Vr – Italy
Tel: +45 6106342
Mobile:
Fax: +45 6107773
Email: magikal@magikal.it
Website: www.magikal.it
Profiles:
Person in charge: Andrea Farina
Branches & Agents:
Company Description:
Magikal is an Italian leading company that produce products
to domestic heating like fireplaces stones and boilers to wood
and pellet.
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ماجيكال س.ر.ل
البلد :إيطاليا
رقم الستاندA5 :
العنوانVia Alpone, 22 2 Monterforte, D'alpone - Vr - Italy :
الهاتف+45 6106342 :
الموبايل:
الفاكس+45 6107773 :
البريد االلكترونيmagikal@magikal.it :
الموقع االلكترونيwww.magikal.it :
االختصاص:
الشخص المسؤولAndrea Farina :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 Magickalهي إحدى الشركات اإليطالية الرائدة التي تنتج منتجات للتدفئة المنزلية مثل
مواقد الحجارة والمراجل على الخشب والحبيبات.
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MAITEK SRL
Country: Italy
Stand No:
Address: Via Vittorio Alfieri, 8-61039 Ponterio di San Costanzo- ITALY
Tel: +39 0721 959340
Mobile:
Fax: +39 0721 936623
Email: f.savelli@maiteksrl.com
Website: www.maiteksrl.com
Profiles:
Person in charge: Mr. Franco Savelli – Managing Director
Branches and Agents : IBC – International Business Centre
Tel : +389 76 696252 (Italian mobile +39 344 2264094)
E-mail : mahmalats@gmail.com
Mr. Suleiman Mahmalat
Company Description:
Maitek Srl is constituted by a staff with 40 years of experience
in the field of aggregates treatment.
Our products include:
- Stationary or semi-mobile plants and equipment for
aggregates crushing, screening, washing and recycling
- Water clarification plants for water recycling after washing
processing and sludge dewatering installations based on
decanter or filter-press
- Dust suppression systems
- Spare parts for Italian or European machines
- Complete centrifugal pumps and pump spare parts
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ماتيك س.ر.ل
البلد :إيطاليا
رقم الستاند:
العنوانVia Vittorio Alfieri, 8-61039 Ponterio di San Costanzo- ITALY :
الهاتف+39 0721 959340 :
الموبايل:
الفاكس+39 0721 936623 :
البريد االلكترونيf.savelli@maiteksrl.com :
الموقع االلكترونيwww.maiteksrl.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMr. Franco Savelli – Managing Director :
الفروع والوكالءIBC – International Business Centre :
)Tel : +389 76 696252 (Italian mobile +39 344 2264094
E-mail : mahmalats@gmail.com
Mr. Suleiman Mahmalat
لمحة عن الشركة:
يتميز  Maitek Srlبموظفين يتمتعون بخبرة  40عامًا في مجال العالج الكلي.
منتجاتنا تشمل:
 مصانع ومعدات ثابتة أو شبه متنقلة لسحق الركام والغربلة وإعادة التدوير محطات تنقية المياه إلعادة تدوير المياه بعد عمليات الغسيل ونزع نزح الحمأة بناء علىالمصفق أو مرشح الضغط
 أنظمة إخماد الغبار -قطع الغيار لآلالت اإليطالية أو األوروبية
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MAPNA GROUP
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 231, Mirdamad Blvd., Tehran, Iran
Tel: +98 21 81981001-2
Mobile:
Fax: +98 21 22908597-8
Email: info@mapnagroup.com
Website: www.mapnagroup.com
Profiles: industrial
Person in charge:
Branches & Agents: Damascus Branch Office:
		
Tel: 00963-11-2141520~3
Company Description:
MAPNA Group is an industrial corporation active in power
generation, oil & gas, rail transportation, healthcare and
renewables. MAPNA manufactures a diverse range of industrial
machinery, from turbines and generators to turbocompressors,
locomotives and braking systems. The company also serves
as EPC contractor, service provider and investor both inside
and outside Iran.
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MAPNA GROUP
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 231, Mirdamad Blvd., Tehran, Iran :
الهاتف+98 21 81981001-2 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22908597-8 :
البريد االلكترونيinfo@mapnagroup.com :
الموقع االلكترونيwww.mapnagroup.com :
االختصاص :صناعة
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:

Damascus Branch Office:
Tel: 00963-11-2141520~3

لمحة عن الشركة:
شركة مجموعة مابنا كمؤسسة صناعية تتألف من الشركة األم ومجموعة من الشركات
األختصاصية التابعة لها تقوم نشاطاتها في التصميم ،الهندسة ،اإلنشاء وتطوير المحطات
الحرارية ،محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ،مجتمعات اإلنتاج المتزامن للمياه المحالة
والكهرباء وإنجاز وتطوير مشاريع صناعات النفط والغاز والنقل بالسكك الحديدية ،في
إطار تنفيذ المشاريع بطريقة مفتاح باليد أو مستثمر في القطاع الخاص.
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Marine Industries Organization
Country: Iran
Stand No:
Address: Passdaran Ave., Above Ekhtiyarieh triple way
Tel: +98 21 22771405
Mobile:
Fax: +98 21 22771403
Email: export@miomail.ir
Website:
Profiles: construction
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Marine Industries Organization, consists of different marine
groups. Each of these groups supervises various industries
from the point of duties, facilities and products. In the following
other capabilities and activities of this organization are going to
be mentioned.
- Designing and production of different types of high speed
crafts, cargo vessels, supply boats, search and rescue
boats, crane vessels.
- Designing and production of different types of training
vessels, pleasure boats, passenger boats, hovercrafts and
fire resistance boats.
- Designing and construction of equipment and marine
structures, Fast installation piers and pontoons Floating
station and bridges, and a lot of other services.
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Marine Industries Organization
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانPassdaran Ave., Above Ekhtiyarieh triple way :
الهاتف+98 21 22771405 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22771403 :
البريد االلكترونيexport@miomail.ir :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :بناء
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تتكون الشركة من مجموعات مختلفة .تشرف كل مجموعة من هذه المجموعات على العديد
من الصناعات من وجهة الرسوم والمرافق والمنتجات .في القدرات التالية وأنشطة هذه
المنظمة سيتم ذكرها.
 تصميم وإنتاج أنواع مختلفة من الحرف عالية السرعة وسفن الشحن وقوارب اإلمدادوقوارب البحث واإلنقاذ وسفن الرافعات - .تصميم وإنتاج أنواع مختلفة من سفن التدريب.
 تصميم وبناء المعدات والهياكل البحرية محطة عائمة والجسور - .تقديم وتنفيذ الخدماتالهندسية والفنية ،وإعداد الوثائق الهندسية ،واالستشارات واإلشراف على عملية نقل
التكنولوجيا - .تصنيع الهياكل البحرية البحرية وأبراج التقطير والهياكل الفوالذية الثقيلة.
 إدارة المشاريع البحرية - .تصميم وبناء المعدات والملحقات الخاصة بالنفط والمصافيالبتروكيماوية والناقالت - .إصالح وصيانة السفن والمنشآت البحرية باستخدام المنشآت
الحديثة - .تصميم وتصنيع أنواع مختلفة من غرفة الضغط ،واألحذية النفاثة ،وبرج تدريب
الهروب من الغوص - .تصميم وتصنيع أنواع مختلفة من الكابالت البحرية والموصالت
الكهربائية واإللكترونية.
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Mashriq for industry
Country: Syria
Stand No:
Address: Syria - Homs Industrial City of Hassia
Tel: +963 315362000
Mobile: +963 992 220649
Fax: +963 315362001
Email: info@syriasun.sy
Website: www.syriasun.sy
Profiles: solar panel manufacturers
Person in charge: George Salloum
Branches & Agents:
Company Description:
Al Mashriq for industry
Solar panel manufacturers
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شركة المشرق للصناعة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حمص المدينة الصناعية في حسياء
الهاتف+963 31 536 2000 :
الموبايل+963 992 220649 :
الفاكس+963 31 5362001 :
البريد االلكترونيinfo@syriasun.sy :
الموقع االلكترونيwww.syriasun.sy :
االختصاص :تصنيع ألواح الطاقة الشمسية
الشخص المسؤول :جورج سلوم
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة المشرق للصناعة
تصنيع الواح الطاقة الشمسية (الكهرضوئية)
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Military Housing Establishment
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – the highway of Damascus – Homs
Tel: +963 11 2244082
Mobile:
Fax: +963 11 2243616 / +963 11 5774041
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Wadeeh Shamas
Branches & Agents:
Company Descriptions:
it was established in 1975. it is related to public sector is Syrian
Arab Republic .
The establishment executes structural, industrial, agricultural,
and utility works.
Structural works : building housing suburbs, health building,
sport, educational and cultural structure .in addition to building
roads, bridges, irrigation projects, dams energy and sewerage
system in addition to many other works.
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مؤسسة اإلسكان العسكري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – المدخل الشمالي – أوتوستراد دمشق حمص
الهاتف+963 11 2244082 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2243616 / +963 11 5774041 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤول :وديع شماس
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست المؤسسة عام  1975وهي إحدى مؤسسات القطاع العام في سورية وتقوم بتنفيذ
األعمال اإلنشائية والصناعية والزراعية والخدمية حيث تعمل في مجال بناء الضواحي
السكنية والمباني الصحية والرياضية والثقافية والتعليمية.
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MINGAZZINI S.R.L.
Country: Italy
Stand No: 15-A
Address: VIA EGIDIO PINI N. 29/A

43126 PARMA ITALY

Tel: +39 521 1880611
Mobile:
Fax: +39 521 293547
Email: commerciale@mingazzini.it
Website: www.mingazzini.it
Profiles:
Person in charge: Ugo Mingazzini
Branches & Agents: Mr. Suleiman Mahmalat – International
Business Centre sas
Mobile : +39 344 2264094 - Bologna / ITALY
mahmalats@alice.it / mahmalats@gmail.com / Macedonia
Mobile: +389 76 696 252
Company Description:
Steam boilers since 1929, from 350 to 30.000 kg/h. Superheated
water boilers with capacities from 250 kW to 18 MW. Waste
heat recovery boilers downward cogeneration or industrial
processes plants. Thermal fluid heaters, ratings from 1.000.000
to 12.000.000 kcal/h. Atmospheric and pressurized deaerators
capacity up to 60 m3. Complete turn-key boiler rooms.
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ميجازيني س.ر.ل
البلد :إيطاليا
رقم الستاند15-A :
العنوانVIA EGIDIO PINI N. 29/A 43126 PARMA ITALY :
الهاتف+39 521 1880611 :
الموبايل:
الفاكس+39 521 293547 :
البريد االلكترونيcommerciale@mingazzini.it :
الموقع االلكترونيwww.mingazzini.it :
االختصاص:
الشخص المسؤولUgo Mingazzini :
الفروع والوكالء :محمد سليمان مهمالت
Mobile : +39 344 2264094 - Bologna / ITALY
mahmalats@alice.it /mahmalats@gmail.com /Macedonia
Mobile: +389 76 696 252
لمحة عن الشركة:
المراجل البخارية منذ عام  ،1929من  350إلى  30.000كجم  /ساعة .غاليات ماء
ساخنة بسعات تتراوح من  250كيلوواط إلى  18ميجاوات .غاليات استرداد الحرارة
الناتجة عن التوليد المشترك للطاقة أو منشآت العمليات الصناعية .سخانات السوائل
الحرارية ،تتراوح من  1.000.000إلى  12.000.000كيلو كالوري  /ساعة .قدرة
الصمغ في الغالف الجوي والضغط حتى  60م  .3غرف مرجل كاملة جاهزة.
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Ministry of Internal Trade
and Consumer Protection
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Rkn Eldeen – Ibn Elnafis
Tel: +963 11 5161100
Mobile:
Fax: +963 11 5161144
Email: info@dcip.gov.sy
Website: www.dcip.gov.sy
Profiles: Directorate of industrial & commercial property protection
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Descriptions:
Directorate of industrial and commercial property protection
Registration of trademarks.
Registration of industrial designs.
Registration of patent.
Dissemination of intellectual property culture.
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وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – ركن الدين – ابن النفيس
الهاتف+963 11 5161100 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 5161144 :
البريد االلكترونيinfo@dcip.gov.sy :
الموقع االلكترونيwww.dcip.gov.sy :
االختصاص :مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مديرية حمية الملكية التجارية والصناعية تقوم بما يلي:
تسجيل العالمات التجارية والصناعية.
تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية.
تسجيل براءات االختراع.
نشر ثقافة الملكية الفردية.
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MINISTRY OF WATER RESOURCES
COUNTRY : SYRIA
Stand No:
Address:
Tel: +963 11 2263107 / +963 11 2263101 / +963 112263027 /
+963 11 2268040
Mobile: +963 99 3338683
Fax: +963 11 2263746
Email: ministry@mowr.gov.sy
Website: www.mowr.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
The Ministry of Water Resources was established by the
legislative decree No. 44 of 2012 and is responsible for the
following sectors: (Irrigation Sector - drinking Water Sector and
sanitation).
The Ministry and its affiliates across Syria are working to achieve
the rational water resources management and distribution to
all utilizing sectors and users (domestic and agriculture, power
and industry ) including dam construction of dams and sewage
water treatment,as well as development and training of staff
and exchange of expertise.
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وزارة الموارد المائية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف+963 11 2263107 / +963 11 2263101 / +963 112263027 / :
+963 11 2268040
الموبايل+963 99 3338683 :
الفاكس+963 11 2263746 :
البريد االلكترونيministry@mowr.gov.sy :
الموقع االلكترونيwww.mowr.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أحدثت وزارة الموارد المائية بموجب المرسوم ( )44لعام  2012وهي مسؤولة عن
القطاعات التالية ( :قطاع الري – قطاع مياه الشرب – الصرف الصحي).
تقوم الوزارة والجهات التي تتبع لها في كل أنحاء سورية بتنفيذ وإدارة مصادر مياه الشرب
وتوزيعها على كافة القطاعات المحلية والزراعية الطاقة والصناعة بما في ذلك بناء السدود
ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
كما تعمل الوزارة على تطوير وتدريب كوادرها وتبادل الخبرات .
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MJARKESH FOR FURNITURE
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Harika - Ibn Khaldoun -Street Building
Kalai first floor above Samatel
Tel: +963 11 2272007 \ +963 11 2223804
Mobile: +963 944 373542 \ +963 935 276474
Fax:
Email: mjarkesh2@gmail.com
Website:
Profiles: FURNITURE
Person in charge: Ayman Mjarkesh
Branches & Agents:
Company Description:
A company specialized in home and office furniture to provide
all needs in addition to home rugs and carpets of mosques .
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مجركش للمفروشات
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -الحريقة  -شارع ابن خلدون بناء القلعي طابق أول فوق سماتيل
الهاتف+963 11 2272007 / +963 11 2223804 :
الموبايل+963 944 373542 / +963 935 276474 :
الفاكس:
البريد االلكترونيmjarkesh2@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :مفروشات
الشخص المسؤول :أيمن مجركش
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة مختصة باألثاث المنزلي والمكتبي بما يلبي جميع االحتياجات إضافة إلى السجاد
المنزلي وسجاد المساجد
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Mohamad Faaik Saad Eddin Co.
Country: Syria
Stand No:
Address: Syria - Damascus - BRG ALROOS
Tel: +963 11 4419901
Mobile:
Fax: +963 11 4419901
Email: ak-saadeddin@hotmail.com
Website:
Profiles: Aluminum and kitchen accessories
Person in charge: mohamad faaik saad eddin
Company Description:
Our company has been working since 1998 supplying and
selling aluminum accessories, kitchens, haberdashery,
carpenters, supplies, gas ovens, air filters and decoration
supplies.
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محمد فائق سعد الدين
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -برج الروس قصاع
الهاتف+963 11 4419901 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 4419901 :
البريد االلكترونيak-saadeddin@hotmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :اكسسوارات المنيوم ومطابخ
الشخص المسؤول :محمد فائق سعد الدين
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركتنا تعمل منذ عام  1998تقوم بتوريد وبيع اكسسوارات المنيوم والمطابخ والخرداوات
ولوازم النجارين وافران الغاز والفالتر لتنقية الهواء ولوازم الديكور
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NAFORI.CO
Country: Syria
Stand No: E15
Address: Syria - Hassia - Industrial City - Engineering Area
Tel: +963 31 536 0868 / +963 11 722 1186
Mobile: +963 933 623131 / +963 988 204202
Fax: +96311 724 2266
Email: info@naforico.com
Website: www.naforico.com
Profiles: electrical studies
Person in charge: Eng. Mahram Alnafori
Company Description:
Nafori Company was established in 1980 and worked in the field
of electrical studies, design of main and secondary distribution
panels, power factor improvement panels and control panels.
In 2005, it began to provide integrated automation for concrete
mixers & Precast concrete plants & Block and Interlock plants.
They were installed in Syria, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia and
Qatar.
It also offers industrial and engineering consultancy in a wide
range to help build this country
Installation of solar energy systems for water pumps
Installation of the first power on-grid system 30kw at the
industrial city of Hassia 2018
Installation of the bigest power on-grid system 500kw at the
industrial city of Hassia 2019
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نفوري حلول متكاملة
البلد :سورية
رقم الستاندE15 :
العنوان :حسياء – المدينة الصناعية – المنطقة الهندسية
الهاتف+963 31 536 0868 / +963 11 722 1186 :
الموبايل+963 933 623131 / +963 988 204202 :
الفاكس+96311 724 2266 :
البريد االلكترونيinfo@naforico.com :
الموقع االلكترونيwww.naforico.com :
االختصاص :دراسات كهربائية
الشخص المسؤول :م مهران النفوري
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة نفوري عام  1980وعملت في مجال الدراسات الكهربائية وتصميم لوحات
التوزيع الكهربائية الرئيسية والفرعية ولوحات تحسين عامل استطاعة ولوحات التحكم
التقليدي .وفي عام  2005م بدأت بتأمين األتمتة المتكاملة للمجابل البيتونية ومعامل
الخرسانة الجاهزة والمسبقة الصنع ومعامل البلوك واالطاريف على مستوى الوطن العربي
وتم تركيبها في سوريا والعراق ولبنان والسعودية وقطر .كما تقدم االستشارات الصناعية
والهندسية في مجاالت واسعة للمساعدة في بناء هذا الوطن .
تركيب منظومات طاقة شمسية لمضخات المياه
تركيب أول منظومة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة العامة في محافظة حمص باستطاعة
 30كيلو واط
تركيب أكبر محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة العامة في حسيا الصناعية باستطاعة
 500كيلو واط
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Nanotech inside® by Barozzi Group
Country: Italy
Stand No: A15
Address: via G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano
(Mn) - Italy
Tel: +39 03 86 46327
Mobile:
Fax: +39 03 86 46328
Email: info@barozzigroup.com
Website: www.nanotechinside.com
Profiles:
Person in charge: Dr. Suleiman Mahmalat
Branches & Agents:
Company Description:
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Nanotech inside® by Barozzi Group
البلد :إيطاليا
رقم الستاندA 15 :
العنوانvia G. di Vittorio, 12 – Revere, 46036 Borgo Mantovano :
(Mn) - Italy
الهاتف+39 0386 46327 :
الموبايل:
الفاكس+39 0386 46328 :
البريد االلكترونيinfo@barozzigroup.com :
الموقع االلكترونيwww.nanotechinside.com :
االختصاص:
الشخص المسؤول :د .محمد سليمان مهمالت
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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Nasir energy gostar Industrial &Construction Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No.12 South kheradmandSt. Karimkhane Zand Ave.
Tehran. I.R. Iran
Tel: +98 21 88837829-31
Mobile:
Fax: +98 21 88823818
Email: afkhami@nicc-co.com
Website: www.nicc-co.com
Profiles: Engineering, Procurement & Construction
Person in charge: Ebrahim Afkhami
Branches & Agents:
Company Description:
NICC is established in Aug. 1991 as International General
Engineering, Procurement & Construction contractor in Oil,
Gas, Petrochemical, Industrial & Mine Fields. It has an excellent
reputation by superior project management in conjunction
to high quality assurance, international standards, involving
experienced engineering, fabrication, installation, construction,
commissioning and training.
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Nasir energy gostar Industrial &Construction Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.12 South kheradmandSt. Karimkhane Zand Ave, :
Tehran, Iran
الهاتف+98 21 88837829-31 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88823818 :
البريد االلكترونيafkhami@nicc-co.com :
الموقع االلكترونيwww.nicc-co.com :
االختصاص :مقاوالت وأعمال هندسية
الشخص المسؤولEbrahim Afkhami :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تم تأسيس  NICCفي أغسطس  1991كمقاول عالمي للهندسة والمشتريات والبناء في
حقول النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعية والمناجم .تتمتع بسمعة ممتازة من خالل
إدارة المشاريع بالتزامن مع ضمان الجودة العالية والمعايير الدولية ،والتي تشمل الهندسة
والخبرة والتصنيع والبناء والتكليف والتدريب.
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Nassib Saad Est.
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus
Tel: +963 11 2225432
Mobile: +963 99 1113980
Fax: +963 11 2216493
Email: m.n.msaad@saad-syria.com
Website: www.saad-syria.com
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
machinery sale and after sale activities (pares / services)
sole distributors for construction, industrial and transportation
equipment malefactors such as Volvo ce, Scania frock & buses
and many others ..
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مؤسسة نسيب سعد
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق
الهاتف+963 11 2225432 :
الموبايل+963 99 1113980 :
الفاكس+963 11 2216493 :
البريد االلكترونيm.n.msaad@saad-syria.com :
الموقع االلكترونيwww.saad-syria.com :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
بيع اآلالت وأنشطة ما بعد البيع ،الموزعين الحصريين للمعدات البنائية والصناعية والنقل
مثل فولفو ،سكانيا وغيرها الكثير..
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NATANZ STEEL COMPLEX
Country: Iran
Stand No:
Address: 1819, Natanz Steel Building, Valie Asr Street, Tehran
Tel: +98 21 88901130-9
Mobile: +98 912 150 8815
Fax: +98 21 88908326
Email: yazdan@natanzsteel.com
Website: www.natanzsteel.com
Profiles: STEEL
Person in charge: Mr. ALI YAZDAN
Branches & Agents:
Company Description:
NATANZ STEEL COMPLEX , MANUFACTURE WIRE ROD IN
SIZES 6.5, 8, 10, 12 MM STANDARDS SAE 1008,1006, …...
AND ALSO MANUFACTURE STEEL REBARS FROM 16-25
MM IN GRADE : A3, IN NATANZ CITY OF IRAN.
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NATANZ STEEL COMPLEX
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo:1819, Natanz Steel Building, Valie Asr Street, Tehran :
الهاتف+98 21 88901130-9 :
الموبايل+98 912 150 8815 :
الفاكس+98 21 88908326 :
البريد االلكترونيyazdan@natanzsteel.com :
الموقع االلكترونيwww.natanzsteel.com :
االختصاص :حديد
الشخص المسؤولMr. ALI YAZDAN :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تركيبة األسالك المصنوعة من الفوالذ الصلب من ناتانز ،وتصنيع األسالك بمقاسات ،6.5
 12 ،10 ،8مم ،المواصفات القياسية ش.م.م  ... ،10081006وكذلك الحديد الصلب من
 25-16مم في الصف ،A3 :في مدينة .NATANZ
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National Energy Research Center ( NERC)
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – kafarsousa square – main street
Tel: +963 11 213 8335
Mobile:
Fax: +963 11 213 8336
Email: nerc@mail.sy
Website: www.nerc.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
NERC has been created by law No.3 for 2003 connected to the
minister of electricity .
The main tasks of NERC are the following :
Conducting studies and scientific researches related to RE&EE.
Implementing experimental pilot projects related to RE&EE
developing polices and adopting suitable strategies to achieve
optimum utilization of available energy sources especially
renewable energy resources.
Drafting appropriate legislations and laws related to EE&Re.
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المركز الوطني لبحوث الطاقة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – دوار كفرسوسة – الشارع الرئيسي
الهاتف+963 11 213 8335 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 213 8336 :
البريد االلكترونيnerc@mail.sy :
الموقع االلكترونيwww.nerc.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أحدث المركز الوطني لبحوث الطاقة بموجب القانون رقم  3لعام  2003كهيئة مستقلة
ترتبط بوزارة الكهرباء ,وأوكلت إليه المهام الرئيسية التالية:
إجراء الدراسات والبحوث العلمية المرتبطة بالطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
تنفيذ المشاريع التجريبية والريادية في مجال تطبيقات الطاقات المتجددة ورفع كفاءة
استخدام الطاقة.
اقتراح السياسات واالستراتيجيات المناسبة لالستخدام األمثل لمصادر الطاقة المتاحة محليا
وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
اقتراح التشريعات والقوانين الالزمة المتعلقة باستخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة
استخدام الطاقة
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Nazha Logistics
Country: Syria
Stand No: A13
Address: Victoria Bridge, Sabbagh Building, Damascus - Syria
Tel: +963 11 2221857
Mobile:
Fax: +963 11 2243933
Email: dhl.gf@nazhaco.com
Website: www.dhl-sy.com
Profiles: Shipping and Logistics Services
Person in charge: Ghassan Kaba – Commercial Director
Branches & Agents:
Company Description:
Nazha was established in 1972 with headquarter in Damascus
as the first company specialized in Air Freight in Syria.
Nazha kept its leading position in this field for several years.
Consequently, it became the Exclusive Agents of DHL Global
Forwarding in Syria, acting as a logistics market leader locally.
Nazha Logistics signifies the “One Stop Shopping” concept
with the full range of logistics products starting from the basic
conventional freight services including Airfreight, Ocean
Freight and Road Fright to the most sophisticated services
including “Customer Program Management” systems which
we provide to our international customers based on the Quality
Management System ISO 9001:2015 acquired through SGS
in Syria.
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شركة نزها اللوجستية
البلد :سورية
رقم الستاندA13 :
العنوان :جسر فكتوريا – بناء الصباغ – دمشق  -سورية
الهاتف+963 11 2221857 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2243933 :
البريد االلكترونيdhl.gf@nazhaco.com :
الموقع االلكترونيwww.dhl-sy.com :
االختصاص :الشحن والخدمات اللوجستية
الشخص المسؤول :غسان كبا – المدير التجاري
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة نزها عام  1972في دمشق ،كأول شركة متخصصة بالشحن الجوي في
سورية .حافظت الشركة على مكانتها المتميزة عبر السنين وأصبحت الوكيل الحصري لـ
 DHL Global Forwardingفي سورية ،وشركة رائدة في السوق اللوجستية المحلية.
تتبنى الشركة مصطلح «النافذة الواحدة» لمجال واسع من الخدمات اللوجستية ،بدءاً من
خدمات الشحن التقليدية األساسية والمتضمنة الشحن الجوي والبحري والبري إلى الخدمات
األكثر تطوراً والمتضمنة أنظمة إدارة برامج الزبائن والتي نقدمها لزبائننا الدوليين ،مع
مراعاة أعلى معايير الجودة واألمان كونها حائزة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO
 2015 :9001من شركة  SGSالعالمية.
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NEGARAN SHAHR PRINT CO
Country: Iran
Stand No:
Address: No.13, Shahid Asghar Alipoor Karami Street,
Jomhoori Islamic Street, Sepahsalar, Tehran
Tel: +98 21 33950842
Mobile:
Fax: +98 21 33950842
Email:
Website:
Profiles: printing and packing
Person in charge: ALI DEHGHAN MIRAKABAD
Branches & Agents:
Company Description:
Negaran shahr with decades of experience in the field of
printing and packing with the modern technology and expert
personnel .
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NEGARAN SHAHR PRINT CO
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.13,Shahid Asghar Alipoor Karami Street,Jomhoori :
Islamic Street Sepahsalar ,Tehran
الهاتف+98 21 33950842 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 33950842 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :طباعة وتغليف
الشخص المسؤولALI DEHGHAN MIRAKABAD :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 Negaran shahrمع عقود من الخبرة في مجال الطباعة والتغليف مع التكنولوجيا
الحديثة والموظفين الخبراء.

373

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
NEKA PAPER MANUFACTURE INDUSTRIES
Country: Iran
Stand No:
Address: neka industrial place, Mazandaran, Iran
Tel: +98 011 34775654-8
Mobile:
Fax: +98 011 34775654-8
Email: nekapaper@gmail.com
Website: www.nekapaper.ir
Profiles: Packaging Paper
Person in charge : Mr. Rahim falahati
Branches & Agents: BAQDAD, IRAQ
Tel: 0771-7019379 Fax: 0771- 7495616
E-mail:nekapaper@gmail.con
Company Description:
Neka paper manufacture industries,
Producer of various types of packaging paper:
Fluting, Test liner & Liner
with GSM :120-180 gr/m2 and Width :100-240 cm
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NEKA PAPER MANUFACTURE INDUSTRIES
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانneka industrial place, Mazandaran, Iran :
الهاتف(+98) 011 34775654-8 :
الموبايل:
الفاكس(+98) 011 34775654-8 :
البريد االلكترونيnekapaper@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.nekapaper.ir :
االختصاص :انتاج ورق التغليف
الشخص المسؤولMr. Rahim falahati :
الفروع والوكالء:
بغداد  -العراق Tel: 0771-7019379 / Fax: 0771- 7495616
E-mail:nekapaper@gmail.com
لمحة عن الشركة:
 NEKA PAPERمنتج ألنواع مختلفة من ورق التغليف:
 ،Fluteبطانة اختبار وبطانة مع  180-120 :GSMغرام  /م  2والعرض240-100 :
سم

375

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
NIAN ELECTRONIC
Country: Iran
Stand No:
Address: No.218, 4th Ave, Andishe Street, 2nd Zone, Toos
Industrial Estate, Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran
Tel: +98 5135414111
Mobile:
Fax: +98 5135413614
Email: cis.export@nianelectronic.com
Website: www. nianelectronic.com
Profiles:
Person in charge: ALI HEMMATIAN
Branches & Agents:
Company Description:

376

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

نيان الكترونيك
 إيران:البلد
:رقم الستاند
No.218, 4th Ave, Andishe Street, 2nd Zone, Toos :العنوان
Industrial Estate, Mashhad, Razavi Khorasan Province
+98 5135414111 :الهاتف
:الموبايل
+98 5135413614 :الفاكس
cis.export@nianelectronic.com :البريد االلكتروني
www.nianelectronic.com :الموقع االلكتروني
:االختصاص
ALI HEMMATIAN :الشخص المسؤول
:الفروع والوكالء
:لمحة عن الشركة
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Noor zanjan wire & cable co.
Country: Iran
Stand No:
Address: B.447-Ttosee 3 avenue-Eshragh industrial-zanjan-iran
Tel: +98 24 33414186
Mobile:
Fax: +98 24 33410012
Email: info@noorcable.com
Website: www.NoorCable.com
Profiles: wire and cable industry
Person in charge : Mr. Samad yosefi asl
Branches & Agents:
Company Description:
Due to the increasing development of wire and cable industry
in developed countries in order to improve the quality of their
products to produce two-color wire with white head insulation
to increase insulation resistance and long useful lifetime and
color cladding insulation in order to highlight color cladding
insulation do to produce higher quality that better respect to
monochromatic wire. NOOR wire and cable Branch taking
advantage of technology as weil as equipment and devices
Among the world’s first manufacturers of this type of wire in
the country
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Noor zanjan wire & cable co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانB.447-Ttosee 3 avenue-Eshragh industrial-zanjan-iran :
الهاتف+98 24 33414186 :
الموبايل:
الفاكس+98 24 33410012 :
البريد االلكترونيinfo@noorcable.com :
الموقع االلكترونيwww.noorcable.com :
االختصاص :صناعة األسالك والكابالت
الشخص المسؤولMr. Samad yosefi asl :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
نظرً ا للتطور المتزايد في صناعة األسالك والكابالت في البلدان النامية من أجل تحسين
جودة منتجاتها إلنتاج سلك ذو لون أبيض مع عزل للرأس األبيض لزيادة مقاومة العزل
وعمر افتراضي طويل إلنتاج أعلى جودة أن احترام أفضل للسلك أحادي اللونNOOR .
فرع األسالك والكابالت أخذ  advavtageالتكنولوجيا كما  weilكمعدات وأجهزة بين
العالم ،أول مصنعي هذا النوع من األسالك في البالد.
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Nour behineh gostar khavar mianeh
Country: Iran
Stand No:
Address: No 22,SHeykh moradi st. Habibollahi st. sattarkhan
Ave. Tehran.
Tel: +98 21 66511619
Mobile:
Fax: +98 21 66502310
Email: info@nbgme.net
Website: www.nbgme.com
Profiles:
Person in charge: Amirhossein aslani
Branches & Agents:
Company Description:
NBGME Company has been at producing of passive fiber optic
equipment in Iran. The core of our business, is producing fiber
optic passive components and connections. We are a pioneer
company in Iran and Middle East countries in this field. Also,
our company is one of the world's leading manufacturers of all
type of microducts with silicon coating that suitable for FTTX
solutions.
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Nour behineh gostar khavar mianeh
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo 22,SHeykh moradi st. Habibollahi st. sattarkhan Ave. :
Tehran
الهاتف+98 21 66511619 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 66502310 :
البريد االلكترونيinfo@nbgme.net :
الموقع االلكترونيwww.nbgme.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولAmirhossein aslani :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعمل شركة  NBGMEفي إنتاج معدات األلياف الضوئية في إيران .جوهر عملنا ،هو
إنتاج مكونات األلياف الضوئية واالتصاالت .نحن شركة رائدة في إيران ودول الشرق
األوسط في هذا المجال .أيضاً ،شركتنا هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم لجميع
أنواع  microductsمع طالء السيليكون التي تناسب حلول .FTTX
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NPO Vakuummash
Country: Russia
Stand No:
Address: 2/52 Proezd Deryabina, Izhevsk, Udmurt Republic,
426057, Russia
Tel: +7 3412 918-650
Mobile:
Fax: +7 3412 918-650
Email: info@vakuummash.ru
Website: www.vakuummash.com
Profiles: Industrial Equipment
Person in charge: Yurii Sharanov
Branches & Agents:
Company Description:
NPO «Vakuummash» is now one of the largest Russian
manufactures of industrial equipment:
1.Thermocouples and RTDs;
2. Transmitters;
3. Immersion heaters for melting;
4. Pressure transmitters and manifold valves;
5. Parts for mounting and repair.
We work closely with you at every stage: from the idea, to serial
production.
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فاكومـــــاش
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوان2/52 Proezd Deryabina, Izhevsk, Udmurt Republic, :
426057, Russia
الهاتف+7 3412 918-650 :
الموبايل:
الفاكس+7 3412 918-650 :
البريد االلكترونيinfo@vakuummash.ru :
الموقع االلكترونيwww.vakuummash.com :
االختصاص :معدات صناعية
الشخص المسؤولYurii Sharanov :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
» NPO «Vakuummashهي اآلن واحدة من أكبر المصانع الروسية للمعدات
الصناعية:
 .1الثنائيات و.RTDs
 .2المرسالت
 .3سخانات الغمر للذوبان.
 .4أجهزة إرسال الضغط والصمامات المتعددة.
 .5أجزاء للتركيب وإصالح.
نحن نعمل عن كثب معك في كل مرحلة :من الفكرة إلى اإلنتاج التسلسلي.

383

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
General company for paints
and chemical industry - Omayad paints
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Mlehah road
Tel: +963 11 543 0512
Mobile:
Fax: +963 11 543 1088
Email:
Website: www.omayad.com
Profiles: Paints And Chemical Industry
Person in charge:
Branches & Agents: All Syrian governorates
Company Description:
The company was founded on 13/1/1961 and nationalized on
20/1/1965 by decree / 20 / by 75% and in 1970 was 100%
nationalization by Decree No. / 38 / and a reference effect to
the date of the first nationalization.
Purpose of the company: Manufacture and trade of paints and
chemicals.
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الشركة العامة للدهانات
والصناعات الكيميائية  -أمية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – طريق المليحة
الهاتف+963 11 543 0512 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 543 1088 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.omayad.com :
االختصاص :دهانات وصناعات كيميائية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء :كافة المحافظات السورية
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة بتاريخ  1961/1/13وأممت بتاريخ  1965/1/20بالمرسوم  /20/بنسبة
 %75وفي عام  1970تم التأميم بنسبة  %100بموجب المرسوم رقم  /38/وبمفعول
مرجعي لتاريخ التأميم األول .
غاية الشركة  :صناعة الدهانات والمواد الكيميائية واالتجار بها .
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Order of Syrian Engineers and Architects
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Yousef Alazme square, Dar Al-Mouhandiseen
Tel: +963 11 221 4916
Mobile:
Fax: +963 11 221 6948
Email: osea.sy@hotmail.com
Website: www.osea.org.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
The order of Syrian engineers and architects (OSEA) was
established in 1950. the total number of registered engineers
at OSEA (employee, office owner ) is more than 140 thousand
Besides its headquarters in Damascus.
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نقابة المهندسين السوريين
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – ساحة يوسف العظمة – دار المهندسين
الهاتف+963 11 221 4916 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 221 6948 :
البريد االلكترونيosea.sy@hotmail.com :
الموقع االلكترونيwww.osea.org.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية في عام  .1950يبلغ تعداد
المهندسين المسجلين أكثر من  140ألف مهندس موظف وأصحاب مكاتب بالإلضافة إى
مقرها الرئيسي في دمشق للنقابة  14فرع في جميع المحافظات .
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Orient House For Heritage Damascene Paint
& Its Decoration
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Rukn al - Din
Tel:
Mobile: +963 992 443708
Fax:
Email: maher.bouzo1974@gmail.com
Website: www.magicofeast.com/Ar
Profiles: Damask paint
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Design and executing of all Oriental halls and houses of
worship.
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بيت الشرق لتراث الدهان الدمشقي و زخرفته
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -ركن الدين
الهاتف:
الموبايل+963 992 443708 :
الفاكس:
البريد االلكترونيmaher.bouzo1974@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.magicofeast.com/Ar :
االختصاص :الدهان الدمشقي
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تصميم وتنفيذ كافة الصاالت والقاعات الشرقية وبيوت العبادة
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Orient House For Heritage Stone Mosaic
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus
Tel:
Mobile: +963 997 914873
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Stone mosaic
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
I work in the field of mosaics and execute projects either marble
or stone.
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بيت الشرق لتراث الفسيفساء الحجري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -عش الورور
الهاتف:
الموبايل+963 997914873 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :الفسيفساء الحجري
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أعمل في مجال الفسيفساء وتنفيذ المشاريع سواء رخام أو حجر
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P&Z Pundz KRAMMER
Country: EU
Stand No:
Address:
Tel:
Mobile: +963 988 292949
Fax:
Email: germanarab@yahoo.de
Website: www.pundz.de
Profiles: Remove debris and recycle infrastructure and
construction equipment
Person in charge: Abd Alellah Daher
Branches & Agents: Nehlawi Group Syria
Company Description:
Removal of debris, recycling and reuse in the processing of
infrastructure with the latest technical equipment and technical
advice And studies for private and public institutions and
companies
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نحالوي غروب
البلدEU :
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف:
الموبايل+963 988 292949 :
الفاكس:
البريد االلكترونيgermanarab@yahoo.de :
الموقع االلكترونيwww.pundz.de :
االختصاص :ازالة االنقاض واعادة تدويرها البنى التحتية ومعدات البناء
الشخص المسؤول :عبد االله ضاهر
الفروع والوكالء :نحالوي غروب سورية
لمحة عن الشركة:
ازالة االنقاض واعادة تدويرها واعادة استخدامها في تجهيز البنى التحتية باحدث المعدات
التقنية وتقديم االستشارات الفنية والدراسات للمؤسسات والشركات الخاصة والعامة
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Pars Garma Construction & Industrial Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 46, Shahid Arafati St. Manzarieh intersection,
Southern Dibadji, Shahid Sadr highway, Tehran, Iran.
Tel: +98 21 22593380 / +98 21 22551951-2
Mobile:
Fax: +98 21 22593676
Email: parsgarma@gmail.com
Website: www.parsgarma.com
Profiles: construction
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Constructing, commissioning, and operating large producing,
industrial, and mine complexes; Dam construction and
implementation of irrigation and watershed systems, water
pipeline, and offshore structures; Road, bridge, and tunnel
construction; Construction of metal and concrete building;
Establishment of residential towns and mass construction
works; Establishment of electricity grid networks and highvoltage posts; and Establishment of oil and gas refineries and
gas pipelines.
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Pars Garma Construction & Industrial Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 46, Shahid Arafati St. Manzarieh intersection, :
Southern Dibadji, Shahid Sadr highway, Tehran
الهاتف+98 21 22593380 / +98 21 22551951-2 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22593676 :
البريد االلكترونيparsgarma@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.parsgarma.com :
االختصاص :اعمال بناء
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 -1انشاء وتدشين واستثمار من المجمعات االنتاجية الكبيرة والصناعية والتعدينية
 -2بناء السدود وتنفيذ شبكات المياة وبزل المياه وخط مد انابيب المياة والهياكل البحرية
 -3تشييد الطرق وبناء السدود واالنفاق
 -4البنايات المعدنية واالسمنتية
 -5انشاء االحياء السكنية وتكثيف السكن
 -6انشاء شبكات ومحطات الكهرباء بالضغط العالي
 -7القدرة علي انشاء محطات النفط والغازو شبكات توصيل الغاز
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Pars Oil Company
Country: Iran
Stand No:
Address: No.346, East Mirdamad, Modares Highway, Tehran-Iran.
Tel: +98 21 22229500
Mobile:
Fax: +98 21 22229744
Email: Export@parsoilco.com
Website: www.parsoilco.com
Profiles:
Person in charge: Mr. Hamid Reza Khalili
Branches & Agents: Pars Oil Company, Iraq.
Company Description:
We, Pars Oil Company, are stablished in 1958 as the first and
the biggest Lubricant Company in Iran. Our productions are
diverse grades of engine oil & Industrial Oils. Also we produce By
Products (Rubber Process Oil, Base Oil SN150,SN500,SN650
& Paraffin & Slack Wax & Foots Oil ). We have been exporting
our products to about 34 countries around the world that is
going to be exceeded in future. We have had license of Shell
Oil company and related ISO certificates.
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شركة بارس للنفط
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.346, East Mirdamad, Modares Highway, Tehran-Iran :
الهاتف+98 21 22229500 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22229744 :
البريد االلكترونيExport@parsoilco.com :
الموقع االلكترونيwww.parsoilco.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMr. Hamid Reza Khalili :
الفروع والوكالءPars Oil Company, Iraq :
لمحة عن الشركة:
نحن ،شركة بارس أويل ،تأسست عام  1958كأول وأكبر شركة لزيوت التشحيم في
إيران .منتجاتنا هي درجات مختلفة من زيت المحرك والزيوت الصناعية .أيضا نحن ننتج
حسب المنتجات (زيت معالجة المطاط ،زيت األساس SN650 ،SN500 ،SN150
والبارافين وسالك الشمع وزيت القدمين) .لقد تم تصدير منتجاتنا إلى حوالي  34دولة حول
العالم والتي سيتم تجاوزها في المستقبل .لدينا ترخيص من شركة  Shell Oilوشهادات
 ISOذات الصلة.
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PARSRASTAK INTERNATIONAL
Country: Iran
Stand No:
Address: Suite 15,No.12,4th Street, Qaem Magham Farahani
Street
Tel: +98 21 88540252-5
Mobile:
Fax: +98 21 88540252
Email: info@parsrastak.com
Website: www.parsrastak.com
Profiles: exhibitions and international conferences
Person in charge: MEHDI SAEEDOZAKERIN
Branches & Agents:
Company Description:
Pars Rastak company began its work with the aim of holding
exhibitions and international conferences in 1992.
Now that 26 years have passed since the creation of the
company, more than 100 international exhibitions and
conferences has been held in more than 10 foreign countries
and different cities of Iran by Pars Rastak Company.
Over the years it has been our goal to support the local
investors and to introduce the products and services of Persian
companies to the global market.
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PARSRASTAK INTERNATIONAL
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانSuite 15,No.12,4th Street, Qaem Magham Farahani :
Street
الهاتف+98 21 88540252-5 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88540252 :
البريد االلكترونيinfo@parsrastak.com :
الموقع االلكترونيwww.parsrastak.com :
االختصاص :المعارض والمؤتمرات الدولية
الشخص المسؤولMEHDI SAEEDOZAKERIN :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
بدأت شركة  Pars Rastakعملها بهدف إقامة معارض ومؤتمرات دولية في عام
.1992
بعد مرور  26عامًا على تأسيس الشركة ،تم عقد أكثر من  100معرض ومؤتمر دولي
في أكثر من  10دول أجنبية ومدن مختلفة في إيران بواسطة شركة .Pars Rastak
على مر السنين كان هدفنا دعم المستثمرين المحليين وتقديم منتجات وخدمات الشركات
الفارسية إلى السوق العالمية.
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PASSION DESIGN
Country: LEBANON
Stand No: D16
Address: Lebanon Beirut Jisr El Bacha - Elbacha Garden
Center Main Road Immeuble Nasrallah - Street Mar Elias
Church Road83 Secteur 5 Near Hazmieh Road
Tel: +961 3158 300
Mobile: +961 3702026
Fax: +961 1482 581
Email: karimknaider@hotmail.com / Kknaider@gmail.com
Website: www.passiondesign-lb.com
Profiles:
Person in charge: KARIM KNAIDER
Branches & Agents:
Company Description:
Family owned company since 1955 in cairo and Lebanon
Pioneers in the wood, flooring ,veneer and paneling business .
Passion design deals with in Lebanon Syria Jordan and GCC
in.Hard wood flooring laminate, vynil, green grass, sport basket
ball and squash courts for hotels, houses, import, export ,of all
indoor and outdoor European furniture.
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PASSION DESIGN
البلد :لبنان
رقم الستاندD16 :
العنوان :لبنــان  -بيروت  -جســـر الباشــــا  -مركز حدائق الباشـــا  -طريق رئيسي
 مدينة نصرهللا  -شارع مار الياس  -شارع  - ROAD83القطاع  - 5 -قرب شارعالحازمية
الهاتف+961 3158 300 :
الموبايل+961 3702026 :
الفاكس+961 1482 581 :
البريد االلكترونيkarimknaider@hotmail.com / Kknaider@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.passiondesign-lb.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولKARIM KNAIDER :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تتعاطى الشركة جميع النشاطات التجارية والصناعبة واالستيراد والتصدير جميع انواع
االرضيات الخشبية والبالستيكية داخلي وخارجي مع استيراد جميع انواع االخشاب
الثمينة والقشرة والموبيليا االيطالية للفنادق والمشاريع والتمثيل التجاري للشركات الوطنية
واالجنبية دوت استثناء في لبنان وفي الخارج
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Paydar choob Kaveh
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 9, Reyhaneh Alley, North Kamraniyeh St, Tehran
Tel: +98 21 71127
Mobile:
Fax: +98 21 22285071
Email: info@paydarchoob.com
Website: www.paydarchoob.com
Profiles:
Person in charge: Mr. gholamreza Azizi
Branches & Agents:
Company Description:
Manufacture of wood textiles
Manufacturing of doors, cabinets, wardrobes and parquet with
the most modern machinery in the world at reasonable prices
and with high quality
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Paydar choob Kaveh
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 9, Reyhaneh Alley, North Kamraniyeh St, Tehran :
الهاتف+98 21 71127 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 22285071 :
البريد االلكترونيinfo@paydarchoob.com :
الموقع االلكترونيwww.paydarchoob.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMr. gholamreza Azizi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
صناعة المنسوجات الخشبية
تصنيع األبواب والخزائن وخزائن المالبس والباركيه مع أحدث اآلالت في العالم بأسعار
معقولة وذات جودة عالية
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Pedrini S.P.A
Country: italy
Stand No:
Address: Italy – Angeli
Tel: +39 0354259111
Mobile:
Fax: +39 035953280
Email: info@pedrini.it
Website: www.pedrini.it
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Pedrini is a family group getting along well, composed of
the progenitor, and founded the company. Luigi and Sons, is
leading nowadays an internationally renowned company. The
company pedrini after more than 40 years from is foundation,
its dynamic and modern reality establishing its name on the
major markets worldwide as leader in the manufacturing of
technology for processing natural stones and ceramic.

404

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

بدريني
البلد :إيطاليا
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف+39 0354259111 :
الموبايل:
الفاكس+39 035953280 :
البريد االلكترونيinfo@pedrini.it :
الموقع االلكترونيwww.pedrini.it :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء :جميع المحافظات
لمحة عن الشركة:
هي مجموعة عائلية ترابطت وأسست عبر أجدادها هذه الشركة العمالقة .لويجي وأبناءه
يديرون الشركة حاليا التي وصلت شهرتها للعالمية .شركة البدريني اآلن بعد أكثر من 40
عاما على تأسيسها هي شركة ديناميكية ومتجددة أنشأت وحافظت على اسمها محليا وعالميا
كشركة رائدة في صناعة تطوير الحجر الطبيعي والسيراميك.
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Persia Oil and Gas Industry Development Co.
Country: IRAN
Stand No:
Address: No. 253, East Mirdamad Boulevard, Tehran, 1918933931, Iran
Tel: (+98 21) 264 20 960
Mobile:
Fax: (+98 21) 222 78 691
Email: Info@persia-oil.com
Website: www.persia-oil.com
Profiles:
Person in charge: Dr. Seyed Jafar Hejazi
Branches & Agents:
Company Description:
Persia Oil & Gas Industry Development Co. established in
2004 in Tehran and is active as a holding company in oil and
gas upstream in I.R.Iran.
Persia holding company has several specialized divisions
including subsurface engineering and oil and gas field reservoir
survey, engineering and design of surface facilities, local and
foreign financing ,contract affairs and cost estimation ,planning
and project control, HSE
and technical industrial safety,
quality control and technical inspection, local and foreign
goods supply, joining with oil and gas industries equipment
manufacturer in joint project, IT and other related divisions is
active as a pioneer company within Iranian E&P companies.
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Persia Oil and Gas Industry Development Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 253, East Mirdamad Boulevard, Tehran, 19189- :
33931, Iran
الهاتف(+98 21) 264 20 960 :
الموبايل:
الفاكس(+98 21) 222 78 691 :
البريد االلكترونيInfo@persia-oil.com :
الموقع االلكترونيwww.persia-oil.com :
االختصاص:
الشخص المسؤول :د .سعيد جعفر حجازي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
لدى شركة  Persiaالقابضة العديد من األقسام المتخصصة بما في ذلك هندسة جيولوجيا
وحقول مكامن حقول النفط والغاز ،والهندسة وتصميم المنشآت السطحية ،والتمويل المحلي
واألجنبي ،وشؤون العقود وتقدير التكلفة ،والتخطيط ومراقبة المشروع ،والسالمة والبيئة
الصناعية ،ومراقبة الجودة والتفتيش الفني ،وتوريد السلع المحلية واألجنبية ،واالنضمام
إلى الشركة المصنعة لمعدات صناعات النفط والغاز في مشروع مشترك IT ،وغيرها من
األقسام ذات الصلة نشطة كشركة رائدة داخل شركات  E&Pاإليرانية.

407

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Persian Gulf Pertrochemical Commercial Company
Country: Iran
Stand No:
Address: No.38 - Karinkhan St. -Haftetir Sq
Tel: +98 433 49000
Mobile:
Fax: +98 433 49000
Email: p.alidousti@pgpicc.com
Website: www. Pgpicc.com
Profiles: consultation services
Person in charge: Dr. Pejman Alidousti
Branches & Agents:
Company Description:
PGPICC offers word-class consultation services in order to
indicate your needs sensibly, in addition to the appropriate
source of supply.
PGPICC is the sole Trading Arm of 14 petrochemical
complexes and conducts over 18 mm tons annually. Therefore,
our diversity can meet all your petrochemical needs, ranging
from fuels e.g. LPG and basic products e.g. EDC and caustic
soda, to engineered polymers e.g. Epoxy resins.
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Persian Gulf Pertrochemical Commercial Company
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.38 - Karinkhan St. - Haftetir Sq. :
الهاتف+98 433 49000 :
الموبايل:
الفاكس+98 433 49000 :
البريد االلكترونيp.alidousti@pgpicc.com :
الموقع االلكترونيwww. Pgpicc.com :
االختصاص :خدمات استشارية
الشخص المسؤولDr. Pejman Alidousti :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تقدم  PGPICCخدمات استشارية لكي تلبي احتياجاتك بشكل جيد ،باإلضافة إلى مصدر
التوريد المناسب.
 PGPICCهي الذراع التجاري الوحيد لـ  -14مجمعًا للبتروكيماويات وتنتج أكثر من
-18ملم سنويًا .لذلك ،يمكن أن يلبي تنوعنا جميع احتياجاتك من البتروكيماويات ،بدءًا من
الوقود ،على سبيل المثال غاز البترول المسال والمنتجات األساسية مثل  EDCوالصودا
الكاوية للبوليمرات المهندسة ،على سبيل المثال راتنجات االيبوكسي.
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Popular Credit Bank
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus , Salhiya , Maysaloon St. infort of AlSham Hotel
Tel: +963 11 2317 723
Mobile: +963 933 900 033
Fax: +963 11 2317 723
Email: info@pcb-bank.sy
Website: www.pcb-bank.sy
Profiles: bank
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
the bank is a public institution of an economic character with
legal personality and financial and administrative independence
. the nominal capital of the bank is 10 billion Syrian pounds .
The bank has a long experience in dealing with the market
of small and medium enterprises and deals with the largest
segment of the society through granting loans to people with
limited income and productive activities different .
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مصرف التسليف الشعبي
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – الصالحية – شارع ميسلون – مقابل فندق الشام
الهاتف+963 11 2317723 :
الموبايل+963 933900033 :
الفاكس+963 11 2317723 :
البريد االلكترونيinfo@pcb-bank.sy :
الموقع االلكترونيwww.pcb-bank.sy :
االختصاص :مصرف
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
المصرف مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي  ،تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل
المالي واالداري ،ويبلغ رأس المال االسمي للمصرف ( )10مليار ل.س وللمصرف خبرة
طويلة في التعامل مع سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتعامل مع الشركة االكبر
في المجتمع من خالل منح قروض لذوي الدخل المحدود وللفعاليات االنتاجية المختلفة .
ويقوم المصرف بتقديم التسهيالت المصرفية وقبول الودائع بمختلف أشكالها كما يقوم بتقديم
الخدمات المصرفية مثل الحواالت والكفاالت وإصدار الشيكات للصدقة وتوطين الرواتب
 ،ويتميز المصرف عن باقي المصارف األخرى بإصدار وتسويق وبيع شهادات االستثمار
بمجموعاتها الثالث أ – ب -ج.
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Porsoo Electronic Radmehr Engineering co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No.19, Haghani Alley, south Kheradmand St. KarimKhan
Ave, Tehran.
Tel: +98 21 88318532
Mobile:
Fax: +98 21 88316631
Email: jani@porsooeng.com / porsoo@porsooeng.com
Website: www.porsooeng.com
Profiles: technical and engineering services
Person in charge: Mohammad Jani
Branches & Agents:
Company Description:
Porsoo Electronic Radmehr as a leading organization in the
field of ICT and prosperous and pioneer in providing technical
and engineering services, has been started its activies in
supporting of banking system equipment such as ATM, UPS
and ... and supply and production of UPS and battery.The
entrance of Porsoo company in telecommunication world
happened in 2004 as one of the pioneers of 2G network
maintenance in Tehran. The maintenance of a major part of
2G network inside Tehran city was awarded to this company by
the only operator of the time, MCCI and after a few years later,
3G network maintenance was added to this company activity
as well.
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Porsoo Electronic Radmehr Engineering co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.19- Haghani Alley - south Kheradmand - St. KarimKhan :
Ave- Tehran
الهاتف+98 21 88318532 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88316631 :
البريد االلكترونيjani@porsooeng.com / porsoo@porsooeng.com :
الموقع االلكترونيwww.porsooeng.com :
االختصاص :خدمات هندسية وتقنية
الشخص المسؤولMohammad Jani :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
بدأت  Porsoo Electronic Radmehrكمؤسسة رائدة في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ومزدهرة ورائدة في تقديم الخدمات التقنية والهندسية ،أنشطتها
في دعم معدات النظام المصرفي مثل أجهزة الصراف اآللي UPS ،و ...وتوريد وإنتاج
 UPSوتم إنشاء مدخل شركة  Porsooفي عالم االتصاالت في عام  2004كأحد رواد
صيانة شبكات الجيل الثاني في طهران .منحت هذه الشركة صيانة جزء كبير من شبكة
 2Gداخل مدينة طهران من قبل المشغل الوحيد في ذلك الوقت ،MCCI ،وبعد بضع
سنوات ،تمت إضافة صيانة شبكة  3Gإلى هذا النشاط للشركة أيضًا .أي ً
ضاً ،في عام
 Porsoo 2012قامت شركة  Radmehr Electronicكواحدة من أهم المتعاقدين
من الباطن في شبكة اتصاالت البنية التحتية بتوسيع نطاق مشاريعها في عام  2012من
أجل الصيانة والدعم وتحسين شبكة التشغيل.
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Public Establishment for transmission of Electricity
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Mazzeh - April 17th Str. In front of Carlton
Hotel
Tel: +963 11 2129 796 / 5
Mobile:
Fax: +963 11 2137 927
Email:
Website: www.pete.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
the general Establishment for electricity transmission was
established by decree no.355 date 11/9/2011 with the aim of
separating the activity of transferring electricity energy from
the generation and distribution activity in the Syrian electricity
system and to allow the field of investment in generation and
distribution sectors.
The foundation seeks always to achieve the vision of the
government in line with the strategic plan of the State and from
the perspective of achieving sustainable development as a
strategic direction , the foundation is working hard to provide
electricity efficiently and effectively .
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المؤسسة العامة لنقل الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – مزة – شارع  17نيسان -مقابل فندق الكارلتون
الهاتف+963 11 2129796/5 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2137927 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.pete.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تم إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بالمرسوم رقم  355تاريخ  2011/9/11بهدف
فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية
السورية  ،وإلتاحة مجال االستثمار في قطاعي التوليد والتوزيع حيث تم العمل بهذا
المرسوم اعتبارا من تاريخ 2012/1/1
تسعى المؤسسة على الدوام لتحقيق رؤية الحكومة تماشيا مع خطة الدولة االستراتيجية
ومن منطلق تحقيق التنمية المستدامة كتوجه استراتيجي فإن المؤسسة تعمل جاهدة على
توفير الكهرباء بكفاءة وفعالية عالية.
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Rajha Mika
Country: Syria
Stand No:
Address: Adra Industrial City
Tel: +963 11 5851010
Mobile:
Fax: +963 11 5850058
Email: info@rajhamika.com
Website: www.rajhamika.com
Profiles: Modern Furniture Manufacturing
Person in charge: Eissa Rajha
Branches & Agents:
Company Description:
RajhaMika is specialized in furniture manufacturing as well as
various wood, trading. It’s supplied with modern machinery
which has considered the high technology that meet the quality
control specification and the high stander quality.
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راجحا ميكا
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :عدرا الصناعية  -القطاع الثالث – الهندسية الثانية
الهاتف+963 11 5851010 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 5850058 :
البريد االلكترونيinfo@rajhamika.com :
الموقع االلكترونيwww.rajhamika.com :
االختصاص :صناعة مفروشات حديثة
الشخص المسؤول :السيد عيسى راجحة
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة راجحا ميكا شركة مفروشات حديثة تهتم بإنتاج األثاث الخشبي – مطابخ مفروشات
مكتبية غرف نوم /أطفال ومواد أولية وألواح ملبس بقشر الخشب – فورميكا – ميالمين –
علب مطابخ – ألواح ديكور – ترس – كبائن حمام – وأبواب منازل جاهزة .
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Raymandtech (Gowarab Products)
Country: Iran
Stand No:
Address: Unit 2, Floor 3, No 22, Firouzeh Complex Firouzeh
St., North Sohrevardi St, Tehran, Iran
Tel: +98 21 88510086
Mobile:
Fax: +98 21 88735675
Email: info@raymandservice.com
Website: www.raymandservice.com / www.gowarab.com
Profiles: water purification filters
Person in charge: Mr. S.M.Hossein Danesh
Branches & Agents:
Company Description:
Raymand Nikoofaraz Iranian (Ltd), with the brand of
«RaymandTech» is an EMC company that exports products
of Iranian Knowledge-based manufacturers. We present the
“Gowarab” products as the leading manufacturer of water
purification filters to the Syria market. Gowarab owns the knowhow technology for production of carbon ,polymer and mineral
filters used in domestic water purifiers.
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)Raymandtech (Gowarab Products
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانUnit 2, Floor 3, No 22, Firouzeh Complex Firouzeh St., :
North Sohrevardi St, Tehran
الهاتف+98 2188510086 :
الموبايل:
الفاكس+98 2188735675 :
البريد االلكترونيinfo@raymandservice.com :
الموقع االلكترونيwww.raymandservice.com / www.gowarab.com :
االختصاص :مرشحات تنقية المياه
الشخص المسؤولMr. S.M.Hossein Danesh :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
) ،Raymand Nikoofaraz Iran (Ltdمع العالمة التجارية «»RaymandTech
هي شركة  EMCتقوم بتصدير منتجات الشركات المصنعة القائمة على المعرفة اإليرانية.
نقدم منتجات ( )Gowarabباعتبارها الشركة الرائدة في مجال مرشحات تنقية المياه في
السوق السورية .تمتلك  Gowarabتقنية الدراية إلنتاج مرشحات الكربون والبوليمر
والمعادن المستخدمة في أجهزة تنقية المياه المنزلية.
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Real Estate Bank
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – 29th of May Str.
Tel: +963 11 2256 777
Mobile: +963 992 498 801
Fax: +963 11 2216 482
Email:
Website: www.ebank.reb_sy.com
Profiles: bank
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
the real estate bank is one of the largest financial institutions
in the Syrian Arab Republic, which provides its customers
and individuals with various banking services . The bank was
established in 1966 by legislative decree.
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المصرف العقاري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع  29أيار
الهاتف+963 11 2256777 :
الموبايل+963 992498801 :
الفاكس+963 11 2216482 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.ebank.reb-sy.com :
االختصاص :مصرف
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
المصرف العقاري أحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في الجمهورية العربية السورية
والتي تقوم بتزويد عمالئها من األفراد والشركات بخدمات مصرفية متنوعة حيث تأسس
المصرف في عام  1996بموجب مرسوم تشريعي.
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RED SOFT LLC
Country: Russia
Stand No:
Address: 5 Nobel Str., 2nd floor, office 4, Skolkovo Innovation
Center, Moscow
Tel: +7 4952856268
Mobile:
Fax:
Email: info@red-soft.ru
Website: www.red-soft.ru
Profiles:
Person in charge: Anisimov Maksim
Branches & Agents:
Company Description:
RED SOFT is a Russian developer of information management
systems, based on the open source software. The ultimate
goal of the company is to provide design, development and
maintenance of system software based on open source,
including industrial database management systems (DBMS),
data warehousing systems and knowledge management
systems
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ريد سوفت
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوان5 Nobel Str., 2nd floor, office 4, Skolkovo Innovation :
Center, Moscow, 121205
الهاتف+7 4952856268 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@red-soft.ru :
الموقع االلكترونيwww.red-soft.ru :
االختصاص:
الشخص المسؤولAnisimov Maksim :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
 RED SOFTهو مطور روسي ألنظمة إدارة المعلومات ،استنا ًدا إلى برنامج مفتوح
المصدر .الهدف النهائي للشركة هو توفير تصميم وتطوير وصيانة برامج النظام على
أساس المصدر المفتوح ،بما في ذلك نظم إدارة قواعد البيانات الصناعية (،)DBMS
وأنظمة تخزين البيانات وأنظمة إدارة المعرفة.
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Renaissance for Vehicles and Contracting LLS.
Country: Syria
Stand No:
Address: Engineers building office No311 – Salhiya gate –
Maysaloun street - Damascus
Tel: +963 11 2274491 / +963 11 2274482
Mobile: +963 932879774
Fax: +963 11 2274492
Email: info@man-syria.com
Website:
Profiles: Trucks and Buses
Person in charge: Eng. Ghassan AlAshkar
Branches & Agents:
Company Description:
Renaissance for Vehicles and Contracting company is a
specialized and authorized company from MAN Truck and Bus
for sale, maintenance and repair of all models of trucks and
buses in Syria.
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النهضة للتعهدات واآلليات المحدودة المسؤولية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :بناء المهندسين – مكتب رقم  – 311بوابة الصالحية – شارع ميسلون -دمشق
– سورية
الهاتف+963 11 2274491 / +963 11 2274482 :
الموبايل+963932879774 :
الفاكس+963112274492 :
البريد االلكترونيInfo@man-syria.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :الشاحنات والباصات
الشخص المسؤول :م .غسان األشقر
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة النهضة للتعهدات واآلليات المحدودة المسؤولية هي شركة متخصصة ومفوضة
من قبل شركة مان األلمانية والوحيدة في سورية لبيع وصيانة وإصالح جميع طرازات
شاحنات وباصات مان باإلضافة إلى قطع التبديل األصلية.
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RIETTI GROUP SRL
Country: Italy
Stand No: E14
Address: LOC. PONTE S. ANTONIO 28/30, 65017 – PENNE (PE)
Tel: +39 085 8270630
Mobile:
Fax: +39 085 8278701
Email: info@riettigroup.com
Website: www.riettigroup.com
Profiles: production of PP-R pipes and fittings
Person in charge: HAMED ALOSTAD
Branches & Agents: MAJED JAMAL ELDIN
Tel: +963 11 2312636 - Fax +963 11 2311665
E-mail: majedsyria@gmail.com
Company Description:
The RIETTI GROUP is an Italian company specialized in
the production of PP-R pipes and fittings, representing a
leading business in the international thermohydraulic sector
and a reliable supplier. The RIETTI GROUP develops and
manufactures high-quality, Made in Italy products: 20-110 mm
diameter and PN10-PN16-PN20 for pipes, PN25 for fittings.
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RIETTI GROUP SRL
البلد :إيطاليا
رقم الستاندE14 :
العنوانLOC. PONTE S. ANTONIO 28/30, 65017 – PENNE (PE) :
الهاتف+39 085 8270630 :
الموبايل:
الفاكس+39 085 8278701 :
البريد االلكترونيinfo@riettigroup.com :
الموقع االلكترونيwww.riettigroup.com :
االختصاص :صناعة أنابيب
الشخص المسؤولHAMED ALOSTAD :
الفروع والوكالء :ماجد جمال الدين
Tel: +963 11 2312636 - Fax: +963 11 2311665
E-mail: majedsyria@gmail.com
لمحة عن الشركة:
هي شركة إيطالية متخصصة في إنتاج أنابيب ووصالت  ،PP-Rوتمثل شركة رائدة
في قطاع الهندسة الحرارية المائية الدولية ومورد موثوق .تقوم RIETTI GROUP
بتطوير وتصنيع منتجات عالية الجودة ،صنع في إيطاليا :قطرها  110-20ملم و-PN10
 PN20-PN16لألنابيب PN25 ،للتجهيزات.
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Rifai Company for lighting, Furniture & Gifts
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - The White Bridge
Tel: +963 11 3336290
Mobile: +963 933216428
Fax:
Email:
Website:
Profiles: lighting, Furniture & Gifts
Person in charge: Saif aldin al Rifai
Branches and Agents:
Company Description:
The Company was established in 1969. It is famous for
manufacturing home furniture in addition to chandeliers of all
kinds, antiques and gifts.
Exported to Iraq, Saudi Arabia and the Arabian Gulf
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الرفاعي للثريات والمفروشات
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – جسر األبيض – نزلة الطلياني – مقابل جادة الرئيس
الهاتف+963 11 3336290 :
الموبايل+963 933216428 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكتروني:
االختصاص :أثاث  -إضاءة
الشخص المسؤول :سيف الدين الرفاعي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة في عام  1969تشتهر بصناعة األثاث المنزلي باإلضافة إلى الثريات
بجميع أنواعها والتحف والهدايا .نصدر ل العراق والسعودية والخليج العربي
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Royan Poushesh Aria vahdat
Country: Iran
Stand No:
Address: QOM - Iran
Tel: +98 920 4511591
Mobile:
Fax:
Email: royan.p.a.v.co@gmail.com
Website:
Profiles: Building
Person in charge: Hasan Kheiri
Branches & Agents:
Company Description:
we are introducing our new products with great pride «Building
stones» to you.
It is one of the best products available in the market today.
We are providing tis to you at best possible price. Our claims
are only based on different feedbacks received from various
clients and not based on self-judgment .
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Royan Poushesh Aria vahdat
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانQOM-IRAN :
الهاتف+98 920 4511591 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيroyan.p.a.v.co@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :بناء
الشخص المسؤولHasan Kheiri :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
نقدم لكم منتجنا الجديد مع الكثير من الفخر « حجر البناء « انه واحد من أفضل المنتجات
المتاحة في السوق اليوم
ونحن نقدمه مع السعر المناسب.
وهذا كله قائم على أساس ردود فعل الزبائن وليس على حكمنا على أنفسنا
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Saleem Abbar & Sons Trading Co. Ltd.
Country : Syria
Stand No. :
Address : Damascus – Bramkeh - Opposite the south door of
the modern Baramkeh garden- AlKhabaz Bld. - ground floor
Tel : +963 11 2223116
Mob: +963 966 002048
Fax : +963 11 2234157
Emial : info@abbargroup.com
Web : www.abbargroup.com
Profile : trading & Industrial
Person in charge : Mohammad talal Abbar
Branches and Agents :
Company description :
Salim Abbar Company was established in 1957
Company activity: Trading and manufacturing of agricultural
equipment, industry and engineering.
We have distributors in all Syrian governorates and a special
branch for spare parts and maintenance center for all materials
that our company operates
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شركة سليم عبار و أوالده التجارية المحدودة المسؤولية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -البرامكة  -مقابل الباب الجنوبي لحديقة البرامكة الحديثة بناء الخباز طابق أرضي
الهاتف+963 11 2223116 :
الموبايل+963 966 002048 :
الفاكس+963 11 2234157 :
البريد االلكترونيinfo@abbargroup.com :
الموقع االلكترونيwww.abbargroup.com :
االختصاص :تجارة و صناعة
الشخص المسؤول :محمد طالل عبار
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة سليم عبار 1957
نشاط الشركة  :تجارة و صناعة المعدات الزراعية و الصناعة و الهندسية لدينا موزعون
بجميع المحافظات السورية و فرع خاص بقطع التبديل و مركز صيانة لجميع المواد التي
تعمل بها شركتنا
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Sastef
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Al Salihia
Tel: +963 114476714 - 4476713
Mobile: +963 988 384483
Fax: +963 11 4476714
Email: ibraibra72@gmail.com / sast@sastef.com
Website: www.sastef.com
Profiles: Chemical, pharmaceutical and food industries
Person in charge: Dr. Ibrahim Ibrahim
Branches & Agents:
Company Description:
SASTEF is a team of experienced professionals redefining
project management with its unique way of empowering clients
to execute projects with considerable savings on total project
cost. Our skills are instrumental in creating and managing
solutions in order to improve the economics, schedule and
quality of projects. It is an engineering and construction
group with its origin in Syria and a history in experience of
more than 25 years. The group has recently split its business
activities through many engineering offices under an umbrella
of SASTEF. Offering solutions through full cycle of the project
from conceptual designs, detailed engineering, procurement,
installation, commissioning, validation and startup.

434

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

ساستيف
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:

دمشق  -الصالحية

الهاتف+963 11 4476713 / +963 11 4476714 :
الموبايل+963 988 384483 :
الفاكس+963 11 4476714 :
البريد االلكترونيibraibra72@gmail.com / sast@sastef.com :
الموقع االلكترونيwww.sastef.com :
االختصاص :الصناعات الكيميائية والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية
الشخص المسؤول :د.م .ابراهيم ابراهيم
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تآلف مجموعة من المهندسين االستشاريين والمتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في
مجال تصنيع وتنفيذ المشاريع الصناعية وتكنولوجيا التصنيع وإدارة العمليات الصناعية في
العديد من أشكال الصناعة الكيميائية  -الدوائية  -الغذائية.
الخدمات التي تقدمها وكالة ساست للعلوم والتكنولوجيا  - :إعداد دراسات الجدوى االقتصادية
للمشاريع الصناعية  -وضع المخطط  Shop drawingالتفصيلي التنفيذي  -وضع دفاتر
الشروط للتجهيزات والمنشآت واألعمال الهندسية  -دراسة وتحليل العروض الفنية وفق آلية
السعر الفني والمقارن  -اإلشراف على التنفيذ لألعمال ووضع المخطط التفصيلي كما هي
في الواقع والمساهمة في إعدادها  -اإلشراف على إجراء اختبارات التحقق من التجهيزات
واألعمال  -اإلشراف على إجراء تجارب الشتغيل األولي قبل االستالم وتنفيذ التجارب
الصناعية للتشغيل  -إعادة تأهيل وصيانة خطوط اإلنتاج  -تدقيق وتنفيذ المخططات التقنية
لتلبية متطلبات اإلنتاج المخططة  -تنفيذ أعمال التركيب الميكانيكي والكهربائي والتقني وفق
تسلسل مراحل العمل حسب الشروط والمتطلبات الخاصة بنوع الصناعة  -تقديم الدراسات
الفنية والتقنية الالزمة لعمليات اإلنتاج  -تقييم أداء وتقويم وتطوير المنشآت الصناعية  -تقديم
دراسات التقييم والتقويم البيئي  -تقديم دراسة تقييم المخاطر ووضع إجراءات السالمة المهنية
 تأهيل المنشآت الصناعية للحصول على شهادات الجودة واإلشراف على منحها ولما كانالكادر المتآلف لدينا من ذوي الخبرة العالية في الصناعة الدوائية والغذائية
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Saving Bank
Country: Syria
Stand No:
Address: Syria, Damascus, Arnous square, Public Administration
Tel: +963 11 3328 039
Mobile:
Fax: +963 11 3328 116
Email: s.bank@scs-net.org
Website: www.saving-bank.sy
Profiles: Bank
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
What you care about the savings bank is the types of deposits
and loans:
1- Types of savings accounts:
- Interest Savings Account
- Standard interest free savings account
- Child Savings Account
- Joint savings account
- Term deposits 1-6 months
- Term deposits 1-2-3 years
2- Loans:
- Scientific Professions Loans (Doctors - Engineers Pharmacists)
- Settlement loans for state employees, retirees and military
personnel
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مصرف التوفير
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سورية  -دمشق  -ساحة عرنوس  -االدارة العامة  -مصرف التوفير
الهاتف+963 11 33328039 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 3328116 :
البريد االلكترونيs.bank@scs-net.org :
الموقع االلكترونيwww.saving-bank.sy :
االختصاص :مصرف
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
ما يهمك معرفته عن مصرف التوفير هو أنواع الودائع والقروض
أنواع حسابات التوفير
حسابات توفير عادي بفائدة .
حساب توفير عادي بدون فائدة.
حساب توفير أطفال.
حساب توفير مشترك
ودائع ألجل  6-1أشهر
ودائع ألجل  3-2-1سنة.
القروض
قروض المهن العلمية ( أطباء – مهندسين – صيادلة)
قروض التسوية للعاملين في الدولة والمتقاعدين والعسكريين
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SAYEH GOSTAR CO .
Country: Iran
Stand No:
Address: Tabriz – Iran Artesh Avenue Areian Construction
Three Floor No. 11
Tel: +98 41 35578416
Mobile:
Fax: +98 41 35578416
Email: sayehgostar2020@gmail.com
Website:
Profiles: Dynamic Management
Person in charge : Mohammad javad fathi hashjin
Branches & Agents:
Company Description:
This company is a forethoughtful and dynamic organization in
the field of strategic management to implement the strategic
management science in the country and international.
The company is committed to exporting agricultural products
and food industries and to continually improve and improve
the agricultural industry and strategic goods by applying new
management considerations while respecting national and
rational interests and respecting the environment.
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SAYEH GOSTAR CO .
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانTabriz – Iran Artesh Avenue Areian Construction Three :
Floor No. 11
الهاتف+984135578416 :
الموبايل:
الفاكس+984135578416 :
البريد االلكترونيsayehgostar2020@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :إدارة المشاريع
الشخص المسؤولMohammad javad fathi hashjin :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
هذه الشركة هي ذات تنظيم مدروس وديناميكي في مجال اإلدارة االستراتيجية لتنفيذ علم
اإلدارة االستراتيجية في البالد والدولية.
تلتزم الشركة بتصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية باستمرار وتحسين وتحسين
الصناعة الزراعية والسلع االستراتيجية من خالل تطبيق االعتبارات اإلدارية الجديدة مع
احترام المصالح الوطنية والعقالنية واحترام البيئة.
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SAZAN Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No.4, Vatani Alley, Kavousifar St, Beheshti Ave,
Tehran, Iran
Tel: +98 21 88534138
Mobile:
Fax: +98 21 88534139
Email: Info@sazanco.com
Website: www.sazanco.com
Profiles: engineering services
Person in charge: Mohammad Reza Rezaee
Branches & Agents:
Company Description:
Sazan provide engineering services with significant changes in
developing value engineering, design, and quality assurance
of structures. Taking part in eminent projects while relying
on efficient and experienced forces in the field of design and
quality assurance, has proven its capability for a secure and
efficient attendance in construction industry.
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SAZAN Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.4, Vatani Alley, Kavousifar St, Beheshti Ave, Tehran, :
Iran
الهاتف+98 21 88534138 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88534139 :
البريد االلكترونيInfo@sazanco.com :
الموقع االلكترونيwww.sazanco.com :
االختصاص :خدمات هندسية
الشخص المسؤولMohammad Reza Rezaee :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تقدم  Sazanالخدمات الهندسية مع تغييرات كبيرة في تطوير هندسة القيمة ،وتصميم،
وضمان جودة الهياكل .أثبتت المشاركة في المشاريع البارزة مع االعتماد على قوى كفؤة
وذات خبرة في مجال التصميم وضمان الجودة ،قدرتها على حضور آمن وفعال في صناعة
البناء والتشييد.
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SAZI Company
Country: Russia
Stand No:
Address: Ulitsa Krasnaya, 1, Lyubertsy, Moskovskaya oblast',
140000
Tel: +7 495 221-87-60
Mobile:
Fax: +7 495 221-87-60
Email: sazi@sazi-group.ru
Website: www.sazi-group.ru
Profiles:
Person in charge: Sergey Gladkov
Branches & Agents:
Company Description:
The production and promotion of home-made and corporate
partners’ waterproofing and sealing compounds in the markets
of Russia and CIS countries have been the company’s core
business since its foundation until present time.
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شـــــركة ســـــازاي
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوانUlitsa Krasnaya, 1, Lyubertsy, Moskovskaya oblast', :
140000
الهاتف+7 495 221-87-60 :
الموبايل:
الفاكس+7 495 221-87-60 :
البريد االلكترونيsazi@sazi-group.ru :
الموقع االلكترونيwww.sazi-group.ru :
االختصاص:
الشخص المسؤولSergey Gladkov :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
يعد إنتاج وترويج مواد عازلة محلية الصنع والشركات في أسواق روسيا ودول  CISمن
األعمال األساسية للشركة منذ تأسيسها وحتى الوقت الحاضر.
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Schnell Home Srl Unipersonale
Country: Italy
Stand No: A 15
Address: Borghetto 2 – 61036 Colli al Metauro - Italy
Tel: +39 07 21 878711
Mobile:
Fax: +39 07 21 8787330
Email: marketing@schnell.it
Website: www.schnell.it
Profiles: building system
Person in charge : Mr. Pierluigi Pettinari
Branches & Agents:
International Business Centre, Mr Suleiman Mahmalat
Damascus – Syria
Mobile ; +963 933 466770 E-mail: mahmalats@gmail.com
Company Description:
Concrewall by Schnell Home is a complete and versatile
building system. The production of panels with dimensions
and different characteristics allows to produce all constructive
elements:
double panel for tall buildings;
single panels for bearing walls up 4 storied;
single panel for partition walls;
floor and roof panel;
stairs panels.
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Schnell Home Srl Unipersonale
البلد :إيطاليا
رقم الستاندA 15 :
العنوانBorghetto 2 – 61036 Colli al Metauro - Italy :
الهاتف+39 0721 878711 :
الموبايل:
الفاكس+39 0721 8787330 :
البريد االلكترونيmarketing@schnell.it :
الموقع االلكترونيwww.schnell.it :
االختصاص :أنظمة بناء
الشخص المسؤولMr. Pierluigi Pettinari :
الفروع والوكالءInternational Business Centre :
السيد سليمان مهمالت – دمشق  -سورية
Mobile ; +963 933 466770 - E-mail: mahmalats@gmail.com
لمحة عن الشركة:
 Concrewall by Schnell Homeهو نظام بناء متكامل ومتعدد االستخدامات.
يسمح إنتاج األلواح ذات األبعاد والخصائص المختلفة إلنتاج جميع العناصر البناءة:
• لوحة مزدوجة للمباني العالية ؛
• لوحات واحدة لتحمل الجدران حتى  4طوابق ؛
• لوحة واحدة للجدران التقسيم.
• لوحة الكلمة والسقف.
• لوحات الدرج.
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Sehnaoui Company
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus
Tel: +963 11 2323223
Mobile: +963 993014271
Fax: +963 11 2323223
Email: info@sehnaoui.sy
Website: www.sehnaoui.sy
Profiles: International Shipping, Tourism, Travel
Person in charge: Khalil Sehnaoui
Branches & Agents: Lattakia - Beirut
Company Descriptions:
Sahnaoui was founded in 1952 in the heart of the capital
Damascus and offers its customers a range of services,
including:
- Air, sea and land freight (full and partial shipments)
- Logistics - receipt, collection, packaging and storage of
goods in warehouses
- Customs clearance
- Access to markets and laboratories in China to secure the
best offers
- Cargo insurance
- Get the best price as per customer›s request.
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شركة صحناوي
البلد :سورية
رقم الستاندB9 :
العنوان :دمشق
الهاتف+963 11 2323223 :
الموبايل+963 993014271 :
الفاكس+963 11 2323223 :
البريد االلكترونيinfo@sehnaoui.sy :
الموقع االلكترونيwww.sehnaoui.sy :
االختصاص :الشحن الدولي ،سياحة ،سفر
الشخص المسؤول :خليل صحناوي
الفروع والوكالء :الالذقية  -بيروت
لمحة عن الشركة:
تأسست صحناوي في عام  1952في قلب العاصمة دمشق وتقدم لزبائنها مجموعة من
الخدمات أهمها:
الشحن الجوي والبحري والبري (شحنات كاملة وجزئية)
اللوجيستيات -استالم وتجميع وتغليف وخزن البضائع في مستودعات
التخليص الجمركي
الوصول الى األسواق والمعامل في الصين لتأمين أفضل العروض
التأمين على البضائع
الحصول على أفضل األسعار بحسب ما يطلبه الزبون.
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SETCO LLC.
Country: Syria
Stand No: A10
Address: Damascus - Baramke - Musab Bin Omair St. - Nahas
Bldg. - Floor 1
Tel: +963 11 213 5900
Mobile: +963 944 733 820
Fax: +963 11 213 5904
Email: info@setco-group.com
Website: www.setco-group.com
Profiles: engineering and printing solutions
Person in charge: Emad al Maghout
Branches & Agents:
Company Description:
SETCO (Syrian Equipment & Technology Company) was
established in 1995. Since its birth, SETCO’s vision was set
to cater to the professional and business community. We pride
ourselves in representing reputable and pioneer companies
in their respected fields, a dedicated team of professionals of
the highest caliber and know-how, and an excellent after sales
service and support.
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شركة سيتكو ش.م.م.
البلد :سورية
رقم الستاندA10 :
العنوان :دمشق  -البرامـــكة  -شـــارع مصعب بن عمير  -فوق صالة مابـكو  -بناء
النحاس  -طابق أول
الهاتف+963 11 213 5900 :
الموبايل+963 944 733 820 :
الفاكس+963 11 213 5904 :
البريد االلكترونيinfo@setco-group.com :
الموقع االلكترونيwww.setco-group.com :
االختصاص :تقديم حلول هندسية وطباعية
الشخص المسؤول :عماد الماغوط
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة السورية للمعدات والتكنولوجيا ( )SETCOفي عام  .1995منذ نشأتها،
كان هدف الشركة تلبية احتياجات المجتمع المهني وقطاع األعمال.
نحن فخورون بتمثيل الشركات ذات السمعة الطيبة والرائدة في مجاالتها ،وفريق متخصص
من الفنيين من أعلى الكفاءات ،وبتقديم خدمة ودعم ما بعد البيع بالشكل األفضل.
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Shahin Engineering Foundation
Country: Syria
Stand No: C2
Address: Damascus – Jaramana
Tel: +963 11 561 6203
Mobile: +963 993 100 678
Fax: +963 11 561 0524
Email: info@shahin-eng.com
Website: www.shahin-eng.com
Profiles: Industrial automation and IT solutions
Person in charge: George Shahin
Branches & Agents:
Company Description:
Shahin Engineering Foundation is a leading firm in Automation
and Technology Services. The mix of applied business
experience with solid technology delivery capabilities allows
us to better understand the client’s needs and propose the
appropriate solutions in line with the latest cutting-edge
Technologies.
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مؤسسة شاهين الهندسية
البلد :سورية
رقم الستاندC2 :
العنوان :دمشق  -جرمانا
الهاتف+963 11 561 6203 :
الموبايل+963 993 100 678 :
الفاكس+963 11 561 0524 :
البريد االلكترونيinfo@shahin-eng.com :
الموقع االلكترونيwww.shahin-eng.com :
االختصاص :حلول األتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات
الشخص المسؤول :جورج شاهين
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مؤسسة شاهين الهندسية شركة رائدة في تقديم خدمات األتمتة الصناعية ،التحكم اآللي
وخدمات تكنولوجيا االتصاالت والشبكات.
إن الخبرات العملية المكتسبة في تنفيذ المشاريع مع المعرفة النظرية والعملية في المجاالت
التكنولوجية المتجددة تسمح لشركتنا بفهم متطلبات الزبائن والعمالء بشكل عميق واقتراح
وتقديم الحل المناسب فنيا ً وماليا ً مع األخذ بعين االعتبار استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا
على صعيد األتمتة الصناعية وتكنولوجيا االتصاالت.
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Sinoma Overseas Development Co. Ltd
Country: CHINA
Stand No: Hall 26 G11
Address: 12th Floor, Ganjiakou Plaza,No.17 Sanlihe Road,
Haidian District, Beijing, China 100037
Tel: +86 10 64399204
Mobile:
Fax: +86 10 68311354
Email: weiqiang@sinomaee.com
Website: www.sinomaee.com
Profiles:
Person in charge: WEI QIANG
Branches & Agents:
Naji for Engineering & Trading / Mr. Samih Naji
Tel: 011-2135036 Fax: 011-2112629, E-mail najisamih@gmail.com
Company Description:
Sinoma Overseas Development Co., Ltd is specialized in
project general contracting, engineering services and project
financing solution providing. With rich experience in the
building material industry, our business has been expanded
to Middle East, West Africa, East Africa, Southeast Asia and
South America, etc. Our business scope and services:
World’s leading EPC contractor for Cement industry; Glass
industry; Infrastructure sector.
Engineering services :Operation & maintenance services;
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Sinoma Overseas Development Co. Ltd
البلد :الصين
رقم الستاندHall 26 G11 :
العنوان12th Floor, Ganjiakou Plaza, No.17 Sanlihe Road, :
Haidian District, Beijing, 100037
الهاتف+86 10 64399204 :
الموبايل:
الفاكس+86 10 68311354 :
البريد االلكترونيweiqiang@sinomaee.com :
الموقع االلكترونيwww.sinomaee.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولWEI QIANG :
الفروع والوكالء:
ناجي للتجارة والهندسة م .سميح ناجي
Tel: 011-2135036 Fax: 011-2112629, E-mail najisamih@gmail.com
لمحة عن الشركة:
شركة  Sinoma Overseas Development Co.، Ltdمتخصصة في أعمال
المقاوالت العامة والخدمات الهندسية وتوفير حلول تمويل المشاريع .مع خبرة غنية في
صناعة مواد البناء ،تم توسيع أعمالنا لتشمل الشرق األوسط وغرب إفريقيا وشرق إفريقيا
وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية ،إلخ .نطاق أعمالنا وخدماتنا:
 المقاول  EPCالرائدة في العالم لكل مما يأتي :• صناعة االسمنت • .صناعة الزجاج ؛ • قطاع البنية التحتية.
 -الخدمات الهندسية :خدمات التشغيل والصيانة.
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SOLARIS seven s.r.o.
Country: Slovakia
Stand No: F14
Address: Jana Kostru 2104/53, 080 06 Lubotice, Slovakia
Tel: +421 907 070 938
Mobile:
Fax:
Email: maros.dufala@solarisseven.sk
Website: www.solarisseven.sk
Profiles: Aluminum Doors & Windows
Person in charge: Mr. RADOMIR TOMAS
Branches & Agents: Mr. Rami Geagea, sales manager
Solaris Seven Lebanon & Middle East s.a.r.l.
Company Description:
Aluminum Doors & Windows, Windows Materials & Supplies
(Curtains & Shutters), Aluminum Trade & Accessories, Doors,
Sliding Elements, Curtain Walls, Roof Systems, Garage Gates,
Entrance Doors, Fences, Partition Walls, Facade Constructions.
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SOLARIS seven s.r.o.
البلد :سلوفاكيا
رقم الستاندF14 :
العنوانJana Kostru 2104/53, 080 06 Lubotice, Slovakia :
الهاتف+421 907 070 938 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيmaros.dufala@solarisseven.sk :
الموقع االلكترونيwww.solarisseven.sk :
االختصاص :أبواب ونوافذ ألومنيوم
الشخص المسؤولMr. RADOMIR TOMAS :
الفروع والوكالءMr. Rami Geagea, sales manager :
Solaris Seven Lebanon & Middle East s.a.r.l.
لمحة عن الشركة:
أبواب ونوافذ ألومنيوم ،مواد النوافذ ومستلزماتها ،تجارة وإكسسوارات األلمنيوم ،أبواب،
عناصر منزلقة ،ستائر ،أنظمة سقف ،بوابات كراج ،أبواب المداخل ،األسوار ،جدران
التقسيم ،إنشاءات الواجهة.
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Speed House Building construction
Country: Oman
Stand No:
Address: Oman, Boushar
Tel: +968 25503725
Mobile:
Fax: +968 24503723
Email: info@speedhouseoman.com
Website: www.speedhouseoman.com
Profiles: construction
Person in charge: osama Awad
Branches & Agents:
Company Description:
We are specialized in construction all kind of buildings in the
shortest possible time, best quality, reasonable price and
minimum required maintenance.
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شركة البيت السريع
البلد :سلطنة عمان
رقم الستاند:
العنوان :سلطنة عمان – بوشعر
الهاتف+968 25503725 :
الموبايل:
الفاكس+968 24503723 :
البريد االلكترونيinfo@speedhouseoman.com :
الموقع االلكترونيwww.speedhouseoman.com :
االختصاص :اعمال بناء
الشخص المسؤول :أسامة عوض
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
متواجدون منذ أكثر من  25عاما .متخصصون بإنجاز أعمال المباني واإلنشاء لجميع
االستعماالت وبأقل وقت ممكن وبأفضل
جودة وأفضل سعر وأقل صيانة مستقبلية.
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SRIYO
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Aleppo
Tel:
Mobile: +963 946 311882
Fax:
Email: sriyolevelingsystem@hotmail.com
Website:
Profiles: Supplies for the settlement of porcelain, industrial
granite and ceramics
Person in charge: Abd Alaziz Sriyo
Branches & Agents:
Company Description:
Sriyo Company for Industry and Commerce, headquartered in
Syria, its industrial capital Aleppo, the company is working to
provide the original Syrian urban creativity with more accuracy
and craftsmanship by providing means to allow the human
cadre to contribute to give a technical touch on the work of
exterior
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ســـــــر ّيــــو
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حلب
الهاتف:
الموبايل+963 946 311882 :
الفاكس:
البريد االلكترونيsriyolevelingsystem@hotmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :لوازم تسوية البورسلين والغرانيت الصناعي والسيراميك
الشخص المسؤول :عبد العزيز سريو
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة سريو للصناعة والتجارة ،مركزها الرئيس في سوريا ،عاصمتها الصناعية حلب،
تعمل الشركة على تزويد اإلبداع العمراني السوري األصيل بمزيد من الدقة والحرفية
من خالل توفير وسائل تتيح للكادر البشري من اإلسهام في إعطاء لمسة فنية على العمل
اإلكسائي
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SSGCRETE
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Aleppo – king Faisal street
Tel: +963 21 2288635
Mobile:
Fax: +963 21 2288634
Email: info@ssgcrete.com
Website: www.ssgcrete.com
Profiles:
Person in charge: Marai Al-ajawzi
Branches & Agents: Lebanon - Beirut - Choueifat / Aboud Al-ajawzi
Company Description:
The Syrian company for concrete system printing and building
chemicals SGG is a specialized company in the field of concrete
press. Since 2006 in 2010 the first factory in Syria for the
production of thermal insulation and sound concrete has been
established on an area of 50 thousand squre meters located
on the autobahn Aleepo – Aleepo City – industrial city – sheikh
najjar. Our company suppliesmarket with construction matrials
from ceramic adhesives – tile tiles – concreteing centers –
industrial floor coating– waterproofing materials. And our goal
is to be good when your confidence.
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الشركة السورية لألنظمة الخرسانية المطبعة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سورية – حلب – شارع الملك فيصل
الهاتف+963 21 2288635 :
الموبايل:
الفاكس+963 21 2288634 :
البريد االلكترونيinfo@ssgcrete.com :
الموقع االلكترونيwww.ssgcrete.com :
االختصاص:
الشخص المسؤول :مرعي العاجوزي
الفروع والوكالء :لبنان – بيروت – الشويفات  /عبود العاجوزي
لمحة عن الشركة:
الشركة السورية لألنظمة الخرسانية المطبعة وكيماويات البناء  SGGهي شركة
متخصصة في مجال الخرسانة المطبعة منذ عام  2006تم إنشاء أول معمل في سورية
إلنتاج البيتون الرغوي  CLCالعازل للحرارة والصوت على مساحة  50ألف متر مربع
الواقع على أتوستراد حلب – منبج وبعد تحرير مدينة حلب عام  2017تم إنشاء معمل
الكيماويات البناء الذي تم نقله من لبنان إلى سورية – حلب المدينة الصناعية – الشيخ
نجار وشركتنا تقوم بتزويد السوق بمواد البناء من لواصق سيراميك وروبات البالط ومواد
العزل المائي ومقيسات الباطون المطبع ومقسي األرضيات الصناعية والريليس والسلر
باإلضافة إلى الكادر التنفيذي الخاص في الخرسانية المطبعة وهدفنا هو أن نكون عند نكون
عند حسن ثقتكم.

461

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Steinex S.R.L
Country: Italy
Stand No:
Address: Italy – levico terme
Tel: +39 0461710500 / +963 955769978
Mobile:
Fax: +39 0461701049
Email: info@steinex.com
Website: www.steinex.com
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
The company was established since 25 years, specialized in
manufacturing machines for calibrating hard stone- granite,
marble and asphalt in different sizes, it is also considered one
of the world's customer all kind of services to improve this very
important industry.
Company products:
Calibrating machines for all kinds of blocks.
Integrated production lines.
Stone rounding machines.
Asphalt calibrating machines.
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ستينكس
البلد :إيطاليا
رقم الستاند:
العنوان:
الهاتف+39 0461710500 / +963 955769978 :
الموبايل:
الفاكس+39 0461701049 :
البريد االلكترونيinfo@steinex.com :
الموقع االلكترونيwww. steinex.com :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تم تأسيس الشركة منذ  34عاما وتخصصت بإنتاج األالت المستخدمة في معالجة الحجر
الطبيعي والجرانيت والرخام وتقطيعها بمقاسات مختلفة وتعتبر الشركة عالميا ً كرائدة في
مجال الحجر الطبيعي والغرانيت والرخام وتقديم كافة الخدمات والتطوير لهذا الصناعة
المهمة.
منتجات الشركة :
آالت تقطيع وفرز بكافة أنواع القطع .
خطوط إنتاج مدمجة .
آالت ىمعالجة اإلسفلت
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Syria Alghad
Country: Syria
Stand No:
Address: Syria – Damascus – East Tijara
Tel: +963 11 4418418
Mobile: +963 999 513775
Fax:
Email:
Website: www.syria-alghad.com
Profiles: Radio
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
The First Syria radio station broadcast on 104.2 FM specialist
in economy and variety program
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ســــــورية الغـــــــد
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شرقي التجارة
الهاتف+963 11 4418418 :
الموبايل+963 999 513775 :
الفاكس:
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.syria-alghad.com :
االختصاص :إذاعة
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
اول اذاعة سورية خاصة تبث على تردد  104.2 FMتتميز بالطابع االقتصادي والمنوع
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Syrian Commission of Finical Markets & Securities
Country: Syria
Stand No:
Address: 29 May Str. – General insurance building
Tel: +963 11 331 0949
Mobile: +963 947 888 000
Fax: +963 11 331 0722
Email:
Website: www.scfms.sy
Profiles: economy and securities
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
A regulatory body linked to the prime minister enjoys legal
personality and financial and administrative independence
based in Damascus. its objectives are : (organization and
development of financial markets to ensure fairness and limit
the risks of transactions in securities. ( protect investors in
securities from unfair practices. Serving the national economy)
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هيئة األوراق واألسواق المالية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :شارع  29أيار – بناء التأمين العام
الهاتف+963 11 3310949 :
الموبايل+963 947888000 :
الفاكس+963 11 3310722 :
البريد االلكتروني:
الموقع االلكترونيwww.scfms.sy :
االختصاص :اقتصاد وأوراق مالية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
جهة ناظمة ترتبط برئيس مجلس الوزراء ،تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي
واالداري
مقرها دمشق ،أهدافها ( تنظيم وتطوير األسواق المالية بما يضمن العدالة ويحد من مخاطر
المعامالت في األوراق المالية – حماية المستثمرين في األوراق المالية من الممارسات
غير العادلة -تشجيع النشاط اإلداري واالستثماري بما يخدم االقتصاد الوطني)
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Syrian Insurance
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – 29 May Str.
Tel: +963 11 2209
Mobile: +963 999 432 149
Fax: +963 222 4807
Email: rahban.iman@gmail.com
Website: www.sic.sy
Profiles: Insurance
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Syrian Insurance Assurance for you and your family .
Hand in Hand for a secure future.
The Syrian insurance company is a financially and
administratively independent public institution established in
1952 on behalf of the Syrian insurance company. the capital of
the company is two billon Syrian pounds and a team of more
than 800 people with the experience of successive generations
and the high motivation to provide you with the best service
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السورية للتأمين
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :شارع  29أيار
الهاتف+963 11 2209 :
الموبايل+963 999 432 149 :
الفاكس+963 222 4807 :
البريد االلكترونيrahban.iman@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.sic.sy :
االختصاص :تأمين
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
المؤسسة العامة السورية للتأمين هي مؤسسة عامة مستقلة ماليا وإداريا تأسست عام 1952
باسم شركة الضمان السورية.
رأس مال الشركة هو ملياري ليرة سورية وفريق يضم أكثر من  800شخص وهي
تستحوذ على أكثر من  %55من أعمال سوق التأمين أدارتها العامة في حمص ولها في كل
محافظة فرع تقوم بجميع أنواع التأمين بدون استثناء
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Syrian Insurance Supervisory Commission
Country: Syria
Stand No:
Address: 29 May Str. General Insurance Building – 5th floor
Tel: +963 11 3061
Mobile:
Fax: +963 11 2226 224
Email: sisc.sy@mail.sy
Website: www.sisc.sy
Profiles: Insurance
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
the insurance supervisory commission has been a key stage in
preparation and construction of the national insurance market
and the establishment of its regulations. The most important
thing that the insurance supervisory board has accomplished
over the last three years is to meet the necessary requirements
for the start of the market by defining the general controls for
insurance companies and all other entities, which carry out
supporting or related activities in the insurance activity.
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هيئة اإلشراف على التأمين
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :شارع  29أيار – بناء المؤسسة العامة للتأمين – طابق 5
الهاتف+963 11 3061 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2226 224 :
البريد االلكترونيsisc.sy@mail.sy :
الموقع االلكترونيwww.sisc.sy :
االختصاص :تأمين
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أحدثت هيئة اإلشراف على التأمين كمرحلة أساسية لتحضير وبناء السوق الوطنية للتأمين
ووضع القواعد التنظيمية له ,وكان من أهم ما قامت بإنجازه هيئة اإلشراف على التأمين
خالل السنوات الثالث المنصرمة تلبية المتطلبات الضرورية النطالقة السوق عبر تحديد
الضوابط العامة لقيام شركات التأمين وجميع الجهات األخرى التي تمارس أعماال مساندة
أو ملحقة بالنشاط التأميني ،وكذلك تنظيم أبرز الجوانب التي اقتضتها هذه المرحلة .
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Syrian Investment Agency
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Sabe' Bahrat Square
Tel: +963 11 447 3012
Mobile: +963 937 450 026
Fax: +963 11 442 8124
Email: syinvest@mail.sy
Website: www.sia.gov.sy
Profiles: governmental agency
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
governmental agency was established by decree No.9 of 2007
and affiliated to the prime minister, Based in Damascus, aims
to implement national investment policies, and to develop and
strengthen the investment environment in Syria .
Provide investors with support, advice, all information and
services to help them to start their project.
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هيئة االستثمار السورية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – ساحة السبع بحرات
الهاتف+963 11 4473012 :
الموبايل+963 937450026 :
الفاكس+963 11 4428124 :
البريد االلكترونيsyinvest@mail.sy :
الموقع االلكترونيwww.sia.gov.sy :
االختصاص :هيئة حكومية
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
هيئة حكومية أحدثت بالمرسوم رقم /9/لعام  2007ترتبط برئيس مجلس الوزراء ,تهدف
الى تنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار وتنمية وتعزيز البيئة االستثمارية في سورية ,تقدم
الدعم والمشورة وكافة المعلومات والخدمات للمستثمرين لمساعدتهم بالبدء بالمشروع
االستثماري
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Syrian Ministry of Tourism
Country: Syria
Stand No:
Address: Victoria bridge - Ministry of Tourism Building - Damascus
Tel: +963 11 2212665
Mobile: +963 950000120
Fax: +963 11 2212665
Email: investors@syriatourism.org
Website: www.syriatourism.org
Profiles: Investor's Services
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
Investor's services center aims to provide services for the
investors and to overcome the difficulties and obstacles that
may impede establishing the tourism projects, and to improve
the quality of the administrative services and to facilitate the
procedures of licensing the construction or any services.

474

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST

وزارة السياحة السورية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -جسر فكتوريا  -مبنى وزارة السياحة
الهاتف+963 11 2212665 :
الموبايل+963 950000120 :
الفاكس+963 11 2212665 :
البريد االلكترونيinvestors@syriatourism.org :
الموقع االلكترونيwww.syriatourism.org :
االختصاص :وزارة السياحة  /مركز خدمة المستثمر
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
يهدف مركز خدمة المستثمر إلى تقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة للمستثمرين
وأصحاب المنشآت السياحة وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض إقامة مشاريعهم
السياحية وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط اإلجراءات المتعلقة بمنح رخص اإلشادة أو
تراخيص المكاتب أو مواقع العمل السياحي أو أي من الخدمات األخرى.
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Syrian Railways
Country: Syria
Stand No:
Address: Aleppo- Almohafaza- Alrazi
Tel: +963 21 2213900
Mobile:
Fax: +963 21 2225697
Email: syrianrailways@hotmail.com \ mailoffice@cfssyria.sy
Website:
Profiles: Transport of passengers and goods via railways
Person in charge: Dr. Eng. Najib Fares
Branches & Agents: All Syrian governorates
Company Description:
Syrian railways is considered the most important means
of transport in Syria. it has the ability to transport enormous
quantities of goods and big number of passengers in time and
cost less than other means of transport. the length of Syrian
Railways network is /2495/ km which connects the industrial
cities and the production centers. it also aims to activate the
international axes :
*North – South axis from Europe through Turkey to Syria,
Jordan and Arab Gulf countries .
*West – East axis from Europe through Syrian ports to Iraq,
and East Asian countries.
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الخطوط الحديدية السورية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حلب – المحافظة – الرازي – ص .ب82 .
الهاتف+963 21 2213900 :
الموبايل:
الفاكس+963 21 2225697 :
البريد االلكترونيsyrianrailways@hotmail.com / mailoffice@cfssyria.sy :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية
الشخص المسؤول :د.م .نجيب الفارس
الفروع والوكالء :كافة المحافظات السورية
لمحة عن الشركة:
تعتبر الخطوط الحديدية السورية من أهم وسائل المواصالت في سوريا حيث تمتلك القدرة
على نقل كميات ضخمة من البضائع وعدد كبير من المسافرين في وقت وتكلفة أقل من
وسائل المواصالت األخرى ،يبلغ طول شبكة الخطوط الحديدية السورية  /2495/كم
وتصل بين المدن الصناعية ومراكز اإلنتاج ،تهدف الخطوط الحديدية السورية إلى تنشيط
محاور النقل الدولية:
محور شمال – جنوب من أوروبا إلى سوريا ومنها إلى األردن ودول الخليج.
محور غرب -شرق من أوروبا عبر الموانئ السورية إلى سوريا ومنها إلى العراق وإيران
ودول شرق أسيا .
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Syrian Systems & Solutions
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Pakistan Str. – Baalbaki building
Tel: +963 11 442 4533
Mobile: +963 930 344 087
Fax:
Email: info@3s-me.com
Website: www.3s-me.com
Profiles: Engineering Studies - Consulting
Person in charge: Eng. Wael Al Dahman
Branches & Agents:
Company Description:
(3S) Syrian company for solutions and systems limited liability
and registered in the secretariat of the Commercial Register of the
city of Damascus under the number / 14950 / for the year 2007.
Executive Director Eng. Wael Al Dahman
- The company is specialized in engineering, decoration and
economic studies for projects
- Founded in 1993 and in 2008 with the expansion of its
business was formed the group D.C.C.I. By adding the three
companies and restructuring S3, each company will operate
within a specific competence to serve the focus and define
responsibilities with coordination between them through the
Board of Directors
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السورية للحلول والنظم
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -شارع الباكستان  -بناء بعلبكي
الهاتف+963 11 442 4533 :
الموبايل+963 930 344 087 :
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@3s-me.com :
الموقع االلكترونيwww.3s-me.com :
االختصاص :دراسات هندسية  -استشارات
الشخص المسؤول :المهندس وائل الدحمان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة  3Sالسورية للحلول والنظم المحدودة المسؤولية والمسجلة في امانة السجل التجاري
لمدينة دمشق تحت الرقم  /14950/لعام .2007
مديرها التنفيذي المهندس وائل الدحمان
تختص الشركة بالدراسات الهندسية والديكور والدراسات االقتصادية للمشاريع
تأسست عام  1993وفي عام  2008مع التوسع الحاصل في اعمالها تم تشكيل المجموعة
 .D.C.C.Iبإضافة الشركات الثالثة واعادة هيكلية  S3لتقوم كل شركة بالعمل ضمن
اختصاص محدد بما يخدم التركيز وتحديد المسؤوليات مع وجود تنسيق فيما بينها من خالل
مجلس ادارة المجموعة.
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Tabarak CO.
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Harika
Tel: +963112214925
Mobile: +963 944699464
Fax:
Email: hassanhaekal@gmail.com
Website:
Profiles: CNC Digital Control Machines
Person in charge: Hassan Yousef Haekal
Branches & Agents:
Company Description:
TABARAK CO. is a national supplier of CNC machinery
LASER Machinery, ROUTER Machinery, PLASMA Machinery
and many kinds of PLC Machinery.
Our company founded in Syria, specializing in supply high
quality CNC machinery for Middle East.
We have professional staff to provide technical services to
customers.
We are a recognized Middle East supplier of many machinery
manufacturers around world
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تبارك
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – الحريقة
الهاتف+963112214925 :
الموبايل+963944699464 :
الفاكس:
البريد االلكترونيhassanhaekal@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :االت تحكم الرقمي CNC
الشخص المسؤول :حسان يوسف هيكل
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة تبارك الالت التحكم الرقمي  )CNC( :الوكيل الخاص بالشرق االوسط لعدد من
االختصاصات ,ولكبرى الشركات الصينية ذات االسم والسمعة العالمية والتي تعتمد مبدأ
الجودة والتطوير الدائم والمنافسة وبقوة لكثير من الشركات العالمية.
وننشط في مجال :ماكينات الراوتر ووماكينات القص بالليزر وماكينات القص بالبالزما
ماكينات التطريز متعددة الرؤوس ...
ونعتز بثقة اكثر من  700عميل في سوريا والدول العربية
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Tadbir Construction & Development Group
Country: iran
Stand No:
Address: No.959, between Felestin & VesalShirazi St., Enghelab
Ave., Tehran, Iran.
Tel: +98 21 66497690
Mobile:
Fax: +98 21 66497690
Email: info@tcdgroup.ir
Website: www.tcdgroup.ir
Profiles: construction & building
Person in charge: Afkhami
Branches & Agents:
Company Description:
Project management in constructional projects.
Offering both engineering & technical services concerning
economic feasibility studies, design and taking construction
permission from municipality up to supervision, implementation
and completion process of projects.
To develop partnership and finance in constructional projects.
Development of the programs for partnership in construction of
residential, commercial, official, cultural, educational complex,
leisure center and hotel.
Implementation of all kind of contractual projects.
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Tadbir Construction & Development Group
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.959, between Felestin & VesalShirazi St. Enghelab :
Ave., Tehra, IRAN
الهاتف+98 21 66497690 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 66497690 :
البريد االلكترونيinfo@tcdgroup.ir :
الموقع االلكترونيwww.tcdgroup.ir :
االختصاص :إنشاء وبناء
الشخص المسؤولAfkhami :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
إدارة المشاريع في المشاريع اإلنشائية.
تقديم كل من الخدمات الهندسية والفنية المتعلقة بدراسات الجدوى االقتصادية وتصميم
وأخذ تصريح البناء من البلدية حتى اإلشراف والتنفيذ وإتمام المشاريع.
تطوير الشراكة والتمويل في المشروعات اإلنشائية.
تطوير برامج الشراكة في بناء مجمع سكني ،تجاري ،رسمي ،ثقافي ،تعليمي ،مركز
ترفيهي وفندقي.
تنفيذ جميع أنواع المشاريع التعاقدية.
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Tajali Mehr Iranian
Country: Iran
Stand No:
Address: No.19 Alley 17 Mirza Shirazi St.
Tel: +98 21 88863294 / +98 21 88863295
Mobile:
Fax: +98 21 88863293
Email: info@tmiranian.com
Website: www.tmiranian.com
Profiles: Holding company
Person in charge: Alireza Pazoki
Branches & Agents:
Company Description:
Tajali Mehr Iranian Holding Company was registered on
June 30, 2009 to be engaged in constructional, economic
and commercial affairs in Tehran with Registry of Companies
& Uncommercial Institutes. This company conducts and
administers four constructional companies and one designing
and inspecting company. Tajali Mehr Iranian Holding Company
commenced its activities in 2011 in line with the adopted
decisions as a construction company, hence shares of
companies of Sazandegi Ansar, Kosar Azarbaijan, Koosha
Paydar, Farasooye Shargh and Eftkhar Khoozestan were
transferred to the said holding.
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Tajali Mehr Iranian
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.19 Alley 17 Mirza Shirazi St. :
الهاتف+98 21 88863294 / +98 21 88863295 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88863293 :
البريد االلكترونيinfo@tmiranian.com :
الموقع االلكترونيwww.tmiranian.com :
االختصاص :شركة قابضة
الشخص المسؤولAlireza Pazoki :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تم تسجيل شركة  Tajali Mehrاإليرانية القابضة في  30يونيو  2009للمشاركة في
الشؤون اإلنشائية واالقتصادية والتجارية في طهران لدى سجل الشركات والمعاهد غير
التجارية .تدير هذه الشركة أربع شركات إنشاءات وشركة تصميم وتفتيش واحدة .بدأت
شركة  Tajali Mehrاإليرانية القابضة أنشطتها في عام  2011تمشيا مع القرارات
المعتمدة كشركة بناء ،وبالتالي تم نقل أسهم شركات  Sazandegi AnsarوKosar
 Azarbaijanو Koosha Paydarو Farasooye SharghوEftkhar
 Khoozestanإلى الشركة القابضة.
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Talashgaran Eghtesad paydar co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No.21 - 18th.st. - Asadabadi St. - Tehran
Tel: +98 21 88551519
Mobile:
Fax: +98 21 88551519
Email: info@talashgaran.com
Website: www.talashgaran.com
Profiles:
Person in charge: Mehdi Goli
Branches & Agents:
Company Description:
TEP group, based on 35 years of successful experience in the
implementation and completion of national and International
projects by subsidiaries and with the backing of 15500 specialist
and more than 5000 Heavy and semi heavy machinery and
workshop equipment; is currently active as a powerful, dynamic
and leading holding for implementing of projects and mega
projects at the national and international levels.
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Talashgaran Eghtesad paydar co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.21, 18th.st., Asadabadi St., Tehran :
الهاتف+98 21 88551519 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88551519 :
البريد االلكترونيinfo@talashgaran.com :
الموقع االلكترونيwww.talashgaran.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولMehdi Goli :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مجموعة TEPاستنا ًدا إلى  35عامًا من الخبرة الناجحة في تنفيذ وإنجاز المشاريع الوطنية
والدولية من قبل الشركات التابعة وبدعم من  15500متخصص وأكثر من  5000اآلالت
الثقيلة وشبه الثقيلة ومعدات الورش ؛ تنشط حاليًا كعقد قوي وديناميكي وقيادي لتنفيذ
المشاريع والمشاريع الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي.
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Tech Export Services Corridor
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 65, Siadat Blvd., North Zanjan St., Sattarkhan
St., Tehran. Iran
Tel: +98 21 63103316
Mobile:
Fax: +98 21 63106410
Email: saeidi@tesc.ir
Website: www.tesc.ir
Profiles:
Person in charge: Malek Saeidi
Branches & Agents:
Company Description:
Tech Export Services Corridor (TESC) provides Iranian hightech and medium-tech companies with export support services.
TESC facilitates the export process for Iranian manufacturers
by providing services in the areas of marketing, consultancy,
and international alliances.
TESC chooses producers providing the highest quality products
based on Export Readiness Assessment (ERA) and supports
competent manufacturers in promoting their export share.
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Tech Export Services Corridor
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 65, Siadat Blvd., North Zanjan St., Sattarkhan St., :
Tehran. Iran
الهاتف+98 21 63103316:
الموبايل:
الفاكس+98 21 63106410 :
البريد االلكترونيsaeidi@tesc.ir :
الموقع االلكترونيwww.tesc.ir :
االختصاص:
الشخص المسؤولMalek Saeidi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
يوفر ) Tech Export Services Corridor (TESCلشركات التكنولوجيا العالية
والمتوسطة اإليرانية خدمات دعم الصادرات .تسهل  TESCعملية التصدير للمصنعين
اإليرانيين من خالل تقديم الخدمات في مجاالت التسويق واالستشارات والتحالفات الدولية.
تختار  TESCالمنتجين الذين يوفرون أعلى جودة للمنتجات بنا ًء على تقييم الجاهزية
للتصدير ( )ERAوتدعم الشركات المصنعة المختصة في الترويج لحصتها التصديرية.
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Tehran Seemorgh System
Country: Iran
Stand No:
Address: North Mofatteh St, BeheshtiAVA, Tehran,iran
Tel: +98 21 88749361-3
Mobile:
Fax: +98 21 88749360
Email: Info@seemsys.com
Website: www.nern.ir
Profiles:
Person in charge: Mr. Madjid Zowghi
Branches & Agents:
Company Description:
Tehran Seemorgh System, main and sole executer of National
Research and Educational Network : NREN in I.R.IRAN since
2000 we are specialist and capable of any cooperation on
below fields to our brotherhood Syria:
Consulting, design and implementing any data network and
automation.
Exporting Varity of Iranian telecom equipment’s and goods with
most officiant quality and reasonable prices.
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Tehran Seemorgh System
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNorth Mofatteh St, BeheshtiAVA, Tehran,iran :
الهاتف+98 21 88749361-3 :
الموبايل:
الفاكس+98 2188749360 :
البريد االلكترونيInfo@seemsys.com :
الموقع االلكترونيwww.nern.ir :
االختصاص:
الشخص المسؤولMr. Madjid Zowghi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
نظام سيمور طهران ،المنفذ الرئيسي والوحيد للشبكة الوطنية للبحث والتعليمNREN :
في جمهورية إيران اإلسالمية منذ عام  ،2000نحن متخصصون وقادرون على التعاون
في المجاالت التالية إلخواننا في سورية:
 استشارات وتصميم وتنفيذ أي شبكة بيانات واألتمتة. تصدير مجموعة متنوعة من معدات االتصاالت اإليرانية والسلع بأعلى جودة وأسعارمعقولة.
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Telecommunication Industry of Iran
Country: Iran
Stand No:
Address: unit 3 - No.59 - Poonak Sqr. - Ashrafi Esfahani Ave.
-Tehran - Iran
Tel: +98 21 43612105
Mobile:
Fax: +98 21 43612412
Email: info@mapta.ir
Website: www.mapta.ir
Profiles: Exporters of Engineering Services, Consultants and
Contractors of the Telecommunication Industry
Person in charge: Dr. Davud Adib
Branches & Agents:
Company Description:
The strategy of the union is to export and maximize the
membership of ICT companies nationwide. Some of the union's
missions include exporting and entering global markets,
identifying and trying to solve corporate and insurance and
tax issues, collaborating to unionize and corporate branding,
advising members on their knowledge base, attending local
and foreign exhibitions.
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Telecommunication Industry of Iran
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانunit 3 - No.59 - Poonak Sqr. - Ashrafi Esfahani Ave. - :
Tehran - Iran
الهاتف+98 21 43612105 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 43612412 :
البريد االلكترونيinfo@mapta.ir :
الموقع االلكترونيwww.mapta.ir :
االختصاص :الخدمات الهندسية واالستشاريون والمقاولون في صناعة االتصاالت
الشخص المسؤولDr. Davud Adib :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تتمثل استراتيجية االتحاد في تصدير وزيادة عضوية شركات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت على مستوى البالد .تشمل بعض مهام النقابة التصدير والدخول إلى األسواق
العالمية ،وتحديد ومحاولة حل مشاكل الشركات والتأمين والضرائب ،والتعاون في النقابات
والعالمات التجارية للشركات ،وتقديم المشورة لألعضاء حول قاعدة معارفهم ،وحضور
المعارض المحلية واألجنبية.
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Terzian Elevators CO
Country: Syria
Stand No:
Address: AL-ADWI Street Orfali Building
Tel: +963 11 4419199
Mobile:
Fax: +963 11 44698666
Email: info@terzianlifts.com
Website: www.terzianlifts.com
Profiles: Elevators
Person in charge: Eng. Farid Nana'
Branches & Agents: Terzian lifts Assembling L.L.C / Dubai-UAE
Company Description:
Terzian Elevators was founded 60 years ago. Work began in
the field of installation and maintenance of all types of electric
and hydraulic elevators, and was one of the first at a time when
the profession of installation of elevators was limited. In 2016
we opened our second branch in the UAE, and our mission was
to provide the market with high quality products and services,
thanks to our long years of service experience.
Company Agencies: ORONA, HYUNDAI ELEVATORS, CANNY
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ترزيان للمصاعد
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :العدوي بناء االورفلي طابق ارضي
الهاتف+963 11 4419199 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 44698666 :
البريد االلكترونيinfo@terzianlifts.com :
الموقع االلكترونيwww.terzianlifts.com :
االختصاص :شركة هندسية متخصصة بتركيب وتشغيل وصيانة المصاعد والساللم
كهربائية والهيدروليكية
الشخص المسؤول :م .فريد نعنع
الفروع والوكالءTerzian lifts Assembling L.L.C / Dubai-UAE :
لمحة عن الشركة:
يعود تأسيس شركة ترزيان للمصاعد قبل ستون عاما .بدأت العمل بمجال تركيب وصيانة
المصاعد الكهربائية والهيدروليكية بكافة أنواعها ،وكانت من األوائــل في الوقت الذي
كانت فيه مهنة تركيب المصاعد محدودة االنتشار .وفي عام  2016تم افتتاح فرعنا الثاني
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وكانت ومازالت مهمتنا هي تزويد السوق بمنتجات
وخدمات عالية الجودة ،وذلك بفضل خبرتنا الطويلة في سنوات الخدمة.
وكالءORONA HYUNDAI ELEVATOR, CANNY:
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“The Center for Economic Cooperation
of the Republics” LLC
Country: Donetsk People’s Republic
Stand No:
Address: B. Khmelnitskogo Ave. 102, Donetsk, Donetsk People’s
Republic
Tel: +380 713205211
Mobile:
Fax:
Email: cevr.dnr@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Lebed Gennadii Aleksandrovich
Branches & Agents:
Company Description:
Donetsk People's Republic is a State with the high economic
potential in many sectors of the national economy:
- Education;
- Industry;
- Construction;
- High tech;
- Medicine;
- Communications.
Production of the main products is constantly growing. Today,
the Donetsk People's Republic is looking to the future with
confidence and is ready for the most difficult challenges.
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“The Center for Economic Cooperation
of the Republics” LLC
البلدDonetsk People’s Republic :
رقم الستاند:
العنوانB. Khmelnitskogo Ave. 102, Donetsk, Donetsk People’s :
Republic
الهاتف+380 713205211 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيcevr.dnr@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص:
الشخص المسؤولLebed Gennadii Aleksandrovich :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
جمهورية دونيتسك الشعبية دولة ذات إمكانات اقتصادية عالية في العديد من قطاعات
االقتصاد الوطني:
التعليم
الصناعة
البناء
التقنيات التكنولوجية
الدواء
مجال االتصاالت
إنتاج المنتجات الرئيسية ينمو باستمرار .اليوم ،تتطلع جمهورية دونيتسك الشعبية إلى
المستقبل بثقة وهي مستعدة لمواجهة أصعب التحديات.
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The Ministry of Electricity
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Kafarsouseh, Carelton square
Tel: +963 11 2133972 / 73 / 55
Mobile:
Fax: +963 11 2133972 / 73 / 55
Email: info@moe.gov.sy
Website: www.moe.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
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وزارة الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – كفرسوسة – ساحة الكارلتون
الهاتف+963112133972 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2133972 :
البريد االلكترونيinfo@moe.gov.sy :
الموقع االلكترونيwww.moe.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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The Ministry of petroleum and Mineral Resourses
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Mashroaa Domar
Tel: +963 11 3137930
Mobile:
Fax:
Email: info@mopmr.gov.sy
Website: www.mopmr.gov.sy
Profiles: oil
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
The Ministry of Oil and Mineral Resources was created by
Legislative Decree No. 139 of 26/10/1966 as amended by
Legislative Decree No. 121 of 19 May 1970.
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وزارة النفط والثروة المعدنية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -مشروع دمر
الهاتف+963 11 3137930 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@mopmr.gov.sy :
الموقع االلكترونيwww.mopmr.gov.sy :
االختصاص :نفط
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة :
أحدثت وزارة النفط والثروة المعدنية بموجب المرسوم التشريعي رقم  139تاريخ
 1966/10/26المعدل بالمرسوم التشريعي رقم  121تاريخ 1970/ 5 / 19
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The Ministry of Public Works and Housing
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Alhijaz, Saad Al-jabri St.
Tel: +963 11 2211494
Mobile:
Fax: +963 11 2259400
Email: diwan@mopw.gov.sy
Website: www.mopw.gov.sy
Profiles:
Person in charge: Eng. Sohail Abdullateef
Branches & Agents:
Company Description:
created the ministry of public works and housing legislative
decree no.45 of 2012 under which the tasks that were handled
by the ministry of construction and reconstruction before the
entry into force of the legislative decree no.70 of 2003 under
the legislation and regulations in force. And passed to the rights
and obligation associated with its new tasks and resulting from
the application of these tasks formerly.
The ministry of public works aims to propose public policy of
the state in the area of public and development and implement
programs and plans and objectives and strategies needed in
the fields of the ministry and it has considered the coaching
and advisory
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وزارة االشغال العامة واالسكان
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -الحجاز  -شارع سعيد الجابري
الهاتف+963 11 2211494 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 2259400 :
البريد االلكترونيdiwan@mopw.gov.sy :
الموقع االلكترونيwww.mopw.gov.sy :
االختصاص:
الشخص المسؤول :المهندس سهيل عبد اللطيف
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
أحدثت وزارة األشغال العامة بالمرسوم التشريعي رقم  /45/للعام  2012وتتولى بموجبه
المهام التي كانت تتوالها وزارة االنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/
لعام  2003بموجب التشريعات واألنظمة النافذة .وتؤول إليها الحقوق وااللتزامات التي
ترتبط بالمهام الجديدة لها والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقا .تهدف وزارة األشغال
العامة واإلسكان إلى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجاالت األشغال العامة ووضع
وتنفيذ البرامج والخطط واألهداف واالستراتيجيات الالزمة في هذه المجاالت وتعتبر
الوزارة الجهاز الفني واالستشاري وبيت الخبرة للدولة في مجاالت عملها
وتمارس مهامها واختصاصاتها وفقا للدستور والقوانين النافذة وخطط التنمية االقتصادية
واالجتماعية .تقوم بتنفيذ مهامها بالذات أو عن طريق الجهات المرتبطة بها أو وزير
األشغال العامة واإلسكان أو بالتقاعد مع الغير.
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Tooscut Ind. Co.
Country: IRAN
Stand No:
Address: 1st Sanat Alley, Sanat Blvd., Fanavaryhaye Bartar
Industrial Zone, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran
Tel: +98 (51) 3 2400070-2
Mobile:
Fax: +98 (51) 32400070
Email: info@tooscut.com
Website: www.tooscut.com
Profiles: Technology
Person in charge : Mr. Babak Abedini
Branches & Agents:
Company Description:
TOOSCUT company has been actively involved in SF6
technology for several decades and since 2010 our GIS has
been in use in Iran, with proven success. Our GIS products
fully comply with the latest international standards with various
range of products from 24kV to 245kV consist of Switchgear
Bays, RMUs, …
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Tooscut Ind. Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان1st Sanat Alley, Sanat Blvd., Fanavaryhaye Bartar :
Industrial Zone, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran
الهاتف+98 (51) 32400070-2 :
الموبايل:
الفاكس+98 (51) 32400070 :
البريد االلكترونيinfo@tooscut.com :
الموقع االلكترونيwww.tooscut.com :
االختصاص :خدمات تكنولوجيا
الشخص المسؤولMr. Babak Abedini :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شاركت شركة  TOOSCUTبفعالية في تكنولوجيا  SF6لعدة عقود ومنذ عام ،2010
أصبح نظام المعلومات الجغرافية لدينا مستخدمًا في إيران ،وقد أثبت نجاحه .تتوافق
منتجات  GISالخاصة بنا تمامًا مع أحدث المعايير الدولية مع مجموعة متنوعة من
المنتجات من  24kVإلى  245kVوتتألف من  Switchgear Baysو... ،RMUs
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Tosee Electronic Safir co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No16-Alley Bakhshi movaghar-mofateh Str.- Haftetir
Squre, Tehran
Tel: +98 21 88862966
Mobile:
Fax: +98 21 88862770
Email: Info@safirelectronic.com
Website: www.safirelectronic.com
Profiles: designing, supplying equipment and implementing
Person in charge: CEO Mohammad Moazami
Branches & Agents:
Company Description:
Safir Company has been operating for more than 15 years in
Iran in designing, supplying equipment and implementing As
an EPC the following systems.
Video surveillance systems (CCTV)
Intelligent Transportation and Smart City Management Systems
Active and passive copper and fiber optic computer networks
Perimeter protection systems
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Tosee Electronic Safir co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo16- Alley Bakhshi movaghar- mofateh Str.- Haftetir :
Squre-Tehran
الهاتف+98 21 88862966 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88862770 :
البريد االلكترونيInfo@safirelectronic.com :
الموقع االلكترونيwww.safirelectronic.com :
االختصاص :تصميم وتوريد المعدات وتنفيذها
الشخص المسؤولCEO Mohammad Moazami :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعمل  Safir Companyمنذ أكثر من  15عامًا في إيران في مجال تصميم وتوريد
المعدات وتنفيذ األنظمة التالية باعتبارها .EPC
 أنظمة المراقبة بالفيديو ()CCTV أنظمة النقل الذكية وإدارة المدن الذكية شبكات الكمبيوتر النحاسية والسلبية والليفية الضوئية -أنظمة حماية المحيط

517

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
Tropical food Machinery – Italy
Country: Italy
Stand No: N15 /A
Address: Via Stradivari 1743011 Busseto Parma
Tel: +39 052491886
Mobile:
Fax:
Email: info@tropicalfood.net
Website: www.tropicalfood.net
Profiles: food machinery
Person in charge: Mr. Suleiman Mahmalat
Branches & Agents: Mr. Suleiman Mahmalat
Mobile : +39 344 2264094 - Bologna / ITALY
mahmalats@alice.it / mahmalats@gmail.com / Macedonia
Mobile: +389 76 696 252
Company Description:
with two headquarters in Italy and Brazil, topical food machinery
offers a complete range of lines for the industrial processing of
tropical fruit or temperate climate fruit including tomato, final
product includes : concentrated or non-concentrated, juice and
pulp, chopped or sliced fruit, jams, puree and tomato pulp.
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تروبيكال فود
البلد :إيطاليا
رقم الستاندN15 /A :
العنوانVia Stradivari 1743011 Busseto Parma :
الهاتف+39 05 2491886 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@tropicalfood.net :
الموقع االلكترونيwww.tropicalfood.net :
االختصاص :ماكينات األطعمة
الشخص المسؤول :محمد سليمان مهمالت
الفروع والوكالء :محمد سليمان مهمالت
Mobile : +39 344 2264094 - Bologna / ITALY
mahmalats@alice.it / mahmalats@gmail.com / Macedonia
Mobile: +389 76 696 252
لمحة عن الشركة:
مع وجود مقرين رئيسيين في إيطاليا والبرازيل ،تقدم ماكينات األطعمة الموضعية مجموعة
كاملة من الخطوط للمعالجة الصناعية للفواكه االستوائية أو فاكهة المناخ المعتدل بما في
ذلك الطماطم ،ويشمل المنتج النهائي ما يلي :المركز أو غير المر ّكز ،والعصير واللب،
ّ
المقطعة ،المربى ،هريس ولب الطماطم.
والفواكه المفرومة أو
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Truemax
Country: China
Stand No: G12-H7
Address: No.118 Haifeng Road, Jianshan New Zone, Haining,
Zhejiang Province, China
Tel: +86-57188179561
Mobile:
Fax: +86-57185803522
Email: jia@truemax.cn / sales070@truemax.cn
Website: www.truemax.cn
Profiles:
Person in charge: Girvan
Branches & Agents: ADAA MOTORS
Tel:+ 963 11 585 377
Email :mostafa.akkad@adaa-motors.com
Company Description:
As an professional high-tech manufacturer specializing in
concrete equipment's integrating research, development,
design, manufacture and marketing. Including Concrete
batching plant, Boom pump, Placing boom, Stationary pump,
Line pump, Truck mixer ,etc.
With reliable quality and after-sales service, we provide
package of concrete solutions and won high praises around
the world.
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تروماكـــــــس
البلد :الصين
رقم الستاندG12-H7 :
العنوانNo.118 Haifeng Road, Jianshan New Zone, Haining, :
Zhejiang Province, China
الهاتف+86-57188179561 :
الموبايل:
الفاكس+86-57185803522 :
البريد االلكترونيjia@truemax.cn / sales070@truemax.cn :
الموقع االلكترونيwww.truemax.cn :
االختصاص:
الشخص المسؤولGirvan :
الفروع والوكالءADAA MOTORS :
Tel: +963 11 585377
Email :mostafa.akkad@adaa-motors.com
لمحة عن الشركة:
كشركة مصنعة مهنية ذات تقنية عالية متخصصة في دمج البحوث والتطوير والتصميم
والتصنيع والتسويق للمعدات الخرسانية .بما في ذلك محطة خلط الخرسانة ،مضخة ذراع
التطويل ،وضع ذراع التطويل ،المضخة الثابتة ،مضخة الخط ،خالطة الشاحنة ،إلخ.
مع الجودة الموثوقة وخدمة ما بعد البيع ،نحن نقدم مجموعة من الحلول الملموسة وفازنا
بإشادة عالية في جميع أنحاء العالم.
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Twenty Two Architectural Groups
Country: Syria
Stand No:
Address: Syria, Damascus, Al-Mujtahed
Tel:
Mobile: +963 96 6085767
Fax:
Email: twentytwo.archigroup@gmail.com
Website: www.twentytwo-group.org
Profiles: Architectural Engineering
Person in charge: Arch. Marina Abozedan
Branches & Agents:
Company Description:
architects' concerns through educating, training, habilitation
and culture spreading.
Established in Damascus, Syria 2013 A.D, its activity includes
all the Arab speaking countries, and is considered a pioneering
organization -both quantitatively and qualitatively- in its field by
its target group.
Seeking our vision of alleviating the current Arab Architectural
status, we support innovation by issuing a periodical, providing
training courses and workshops.
Among our volunteering staff there are students, graduate
architects, and researchers in all of the architectural spectrum
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Twenty Two Architectural Groups
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – المجتهد – مقابل صيدلية القاسم
الهاتف:
الموبايل+963 96 6085767 :
الفاكس:
البريد االلكترونيtwentytwo.archigroup@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.twentytwo-group.org :
االختصاص :هندسة معمارية
الشخص المسؤول :م .مارينا ابوزيدان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
مجموعة تطوعية غير حكومية ,متخصصة بمجال العمارة وشؤون المعمارين من خالل
التثقيف والتدريب والتأهيل.
تأسست في دمشق عام  ،2013ويشمل عملها بلدان الوطن العربي ,تعتبر من المجموعات
الرائدة في مجالها من حيث نوع ونوعية الخدمات التي تقدمها والشرائح المجتمعية التي
تتوجه إليها.
ُتصدِر المجموعة مجلة معمارية الكترونية وتقدم مجموعة من الورشات التدريبية التي
تحقق رؤيتها بدعم الفكر المبدع في المجتمع لالرتقاء بالواقع المعماري.
تضم المجموعة طالبا ً ومهندسين معماريين باإلضافة إلى عدد من الباحثين في مختلف
االختصاصات المعمارية.
تقدم المجموعة:
مجلة  - Twenty Twoموقع  -Twenty Twoكتب  - :Twenty Twoورشات
Twenty Two
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United Energy Developers Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No 6, 10th St., Ahmad Qasir (Bucharest) Ave., Tehran,
Iran
Tel: +98 21 87700982
Mobile:
Fax: +98 21 88514001
Email: info@uedco.net
Website: www.uedco.net
Profiles: Contraction
Person in charge: Ahmad Fakharian
Branches & Agents:
Company Description:
United Energy Developers Co (UED) was established in 2008
as a General Contractor in the field of Energy for execution
of EPC projects in Oil, Gas, Petrochemical, Water and Power
Generation Industries with below services:
Project Management
Design and Engineering (E)
Procurement of Project Equipment (P)
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United Energy Developers Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo 6, 10th St., Ahmad Qasir (Bucharest) Ave., Tehran, :
Iran
الهاتف+98 21 87700982 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88514001 :
البريد االلكترونيinfo@uedco.net :
الموقع االلكترونيwww.uedco.net :
االختصاص :مقاوالت
الشخص المسؤولAhmad Fakharian :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست شركة مطوري الطاقة المتحدة ( )UEDفي عام  2008كمقاول عام في مجال
الطاقة لتنفيذ مشاريع  EPCفي صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمياه وتوليد
الطاقة مع الخدمات التالية:
ادارة مشروع
التصميم والهندسة (هـ)
شراء معدات المشروع (ف)
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UNITED FOR TRADING ABD ALNABI AKHWAN
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus - Al Bahsa
Tel: +963 11 2311561
Mobile: +963 995 008110
Fax:
Email: info@utgms.com
Website: www.utgms.com
Profiles: Production lines and spare parts for all machines
Person in charge: Khalil Abd Alnabi
Branches & Agents:
Company Description:
Founded in 2005 by specialists and engineers from all
production sectors, the company is one of China's leading
high-tech enterprises
The company provides all production lines, machinery, spare
parts and raw materials from all over the world and there is a
specialized team to develop and modernize production lines
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المتحدة للتجارة عبد النبي أخوان
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -البحصة
الهاتف+963 11 2311561 :
الموبايل+963 995 008110 :
الفاكس:
البريد االلكترونيinfo@utgms.com :
الموقع االلكترونيwww.utgms.com :
االختصاص :خطوط انتاج وقطع تبديل لكافة االالت
الشخص المسؤول :خليل عبد النبي
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تأسست الشركة منذ عام  2005عبر مختصيين ومهندسيين من كافة قطاعات األنتاج وهي
من الشركات الرائدة في الصين ذات التقنيات العالية
تقوم الشركة بتأمين كافة خطوط األنتاج واالالت وقطع التبديل والمواد األولية من كافة
أنحاء العالم كما يوجد فريق مختص لتطوير وتحديث خطوط األنتاج
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VISION OF FUTURE
Country: SYRIA
Stand No: E-2
Address: Syria-Damascus-Mezzeh Highway down next to
Samsung Financial Control Bld.
Tel:
Mobile: +963 944 335548 / +963 994 988423
Fax:
Email: Amjadalbalaa73@gmail.com
Website:
Profiles: Interior decorations
Person in charge: Amjad Albalaah
Branches & Agents: Damascus: Al-Daghrour Company
Daraa and Sweida: Adwan Company / Tartous: Baha Arous
Company / Lattakia and Jableh: Farfour Company / Hama: a
gloomy company
Company Description:
Importing interior cladding materials - marble replacement uv_
high quality at competitive prices to implement a variety of
designs and distinctive decorations
- Ideal for wall and ceiling decoration and for engineering
market needs. And dedicated to the cladding of spaces
Commercial, hotels, buildings and houses including
furniture, kitchen, bathrooms and Important shortcut in the
time of implementation and installation
- Easy maintenance> Made of acrylic material wrapped with
UV glossy coating
- Easy to clean and disinfect, not affected by oily or greasy
odors or any type of oil commonly used.
- Resistant to SO2 (acidic substance) which is usually harmful
to natural marble surfaces
- Fireproof / non-flammable
- Resistant to corrosion, wear and lack of color fading over time.
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رؤية المستقبل بديل الرخام
البلد :سورية
رقم الستاندE-2 :
العنوان :ســـورية  -دمشـــق  -مزة اتســـتراد نازل جانب شــــركة ســـامســــونغ بنـــاء
الرقابة الماليه
الهاتف:
الموبايل+963 944 335548 / +963 994 988423 :
الفاكس:
البريد االلكترونيAmjadalbalaa73@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :ديكورات داخلية
الشخص المسؤول :أمجد البلعة
الفروع والوكالء .:دمشق :شركة الدغرور /درعا والسويداء :شركة عدوان
طرطوس :شركة بهاء عروس /الالذقية وجبلة :شركة فرفور /حماة :شركة مغمومة
لمحة عن الشركة:
استراد مواد اكساء داخلي  -بديل الرخام  - uvبجودة عالية بأسعار تنافسية لتنفيذ تصاميم
ديكورات متنوعة ومميزة
 مثالية لديكور الجدران واألسقف وإلحتياجات السوق الهندسية .ومخصصة إلكساءالمساحات التجارية والفنادق واألبنية والمنازل بما فيها األثاث والمطبخ والحمامات
و......
 إختصار هام في زمن التنفيذ والتركيب سهولة الصيانة مصنعة من مادة االكليرليك البالستيكي مفلف بطبقة المعة خارجية UV مقاومة للماء والرطوبة وإلمتصاص السوائل %100 سهلة التنظيف والتعقيم ،ال تتأثربالروائح الزيتية أو الدهنية أو أي نوع من أنواعالزيوت الشائعة االستعمال.
 مقاوم لمادة ( SO2المادة الحمضية) التي تضر عادة بأسطح الرخام الطبيعي مقاومة للحريق  /غير قابل لإلشتعال -مقاوم للتآكل واالهتراء وعدم تالشي اللون مع مرور الزمن
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WAGON PARS
Country: Iran
Stand No:
Address: Pakestan St, Beheshti Ave, Tehran, Iran
Tel: +98 0 21 88766135
Mobile:
Fax: +98 0 21 88766135
Email: export@wagonpars.com
Website: www.wagonpars.com
Profiles:
Person in charge: M. R. Mirzaee
Branches & Agents:
Company Description:
Wagon Pars Company is the first & biggest manufacturer
of Rolling Stock such as different types of Freight Wagon,
Passenger Coaches, Bogie and etc in the Middle East and
North Africa. Wagon Pars Company has been exported
thousands of its products to Syria, Sudan, Bangladesh, Cuba
and China.
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WAGON PARS
البلد :ايران
رقم الستاند:
العنوانPakestan St, Beheshti Ave, Tehran, Iran. :
الهاتف+98 0 21 88766135 :
الموبايل:
الفاكس+98 0 21 88766135 :
البريد االلكترونيexport@wagonpars.com :
الموقع االلكترونيwww.wagonpars.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولM. R. Mirzaee :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعد شركة  Wagon Pars Companyأول وأكبر شركة لتصنيع Rolling Stock
مثل أنواع مختلفة من  Freight Wagonو Passenger CoachesوBogie
وغيرها في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .قامت شركة واجون بارس بتصدير اآلالف
من منتجاتها إلى سورية والسودان وبنجالديش وكوبا والصين.
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WINTECH
Country: Syria
Stand No: A8
Address: Damascus - Bab Mousallah
Tel: +963 11 881 6788 / +963 11 888 2786
Mobile:
Fax: +963 11888 8752
Email: haniraslan@gmail.com
Website:
Profiles: Plastic Doors & Windows Systems
Person in charge: Antoan karakjian
Branches & Agents:
Company Description:
It was established on 1980 for manufacturing windows and
doors PVC profiles by using the best quality of machines and
raw materials.
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WINTECH
البلد :سورية
رقم الستاندA8 :
العنوان :دمشق  -باب مصلى
الهاتف+963 11 881 6788 / +963 11 888 2786 :
الموبايل:
الفاكس+963 11888 8752 :
البريد االلكترونيhaniraslan@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :صناعة انظمة األبواب والنوافذ البالستيكية
الشخص المسؤول :أنطوان كركجيان
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تاسست شركة  WINTECHعام  1980رائدة في مجال صناعة أنظمة األبواب والنوافذ
البالستسكية  UPVCوتعتمد في انتاجها على افضل أنواع المواد الخام األولية والمكنات
الخاصة لصنع هذه األبواب
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World building materials
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – baramkeh – customs road
Tel: +963 11 215 0427
Mobile: +963 944 444 346
Fax: +96311 215 0426
Email: maherbarakat346@gmail.com
Website:
Profiles: Insulation and building materials
Person in charge: Maher Barakat
Branches & Agents:
Company Description:
World of building materials specialized in state of the art
local insulation materials and cutting edge building chemicals
compile with standard specifications.
We perform in most districts with a very reliable staff and give
the best assurance.
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عالم مواد البناء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق البرامكة طريق الجمارك
الهاتف+963 11 215 0427 :
الموبايل+963 944 444 346 :
الفاكس+96311 215 0426 :
البريد االلكترونيmaherbarakat346@gmail.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :مواد عزل وبناء
الشخص المسؤول :ماهر بركات
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة عالم مواد البناء المتخصصة بأحدث مواد العزل وكيماويات البناء المحلية وبأفضل
المواصفات والمعايير العالمية ننفذ في مختلف المحافظات بكادر فني متميز وضمانة
موثوقة.

535

17- 21Sep 2019
EXHIBITORS LIST
XimaTech
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 40- 2nd street- North Kargar Avenue- Tehran- Iran
Tel: +98 21 88355964
Mobile:
Fax: +98 21 88355964
Email: info@ximatech.co
Website: www.ximatech.co
Profiles:
Person in charge: Reza Khamooshi
Branches and Agents :
Company Description:
Headquartered in Tehran
We provide elevator components from A to Z and Industrial
electronics products and solutions.
Manufacturer in fields such as industrial inverters, elevator
control panels and cards.
Leader brand in lift inverter and elevator control panel with
more than 70% market share in Iran.
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اكسيما تيك
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 40- 2nd street- North Kargar Avenue- Tehran- Iran :
الهاتف+98 21 88355964 :
الموبايل:
الفاكس+98 21 88355964 :
البريد االلكترونيinfo@ximatech.co :
الموقع االلكترونيwww.ximatech.co :
االختصاص:
الشخص المسؤولReza Khamooshi :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
يقع مقرها الرئيسي في طهران
نحن نقدم مكونات المصاعد من األلف إلى الياء ومنتجات وحلول اإللكترونيات الصناعية.
الشركة المصنعة في مجاالت مثل المحوالت الصناعية ،لوحات التحكم والمصاعد.
 brandالعالمة التجارية الرائدة في لوحة تحكم المصعد العاكس والمصعد مع أكثر من
 ٪ 70من حصة السوق في إيران.
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Youssef Hasswani Co.
Country : Syria
Stand No:
Address: Damascus - Bab Toma - Qeshleh
Tel : +963 11 442 7927
Mobile : +963 944 660 044
Fax: +963 11 442 7927
Email: youssefhasswani@gmail.com
Website: www.hasswany.com
Profiles: Supply and maintenance of HVAC system and
mechanical services
Person in charge : Youssef Al Haswani
Branches and Agents :
Company Description:
Hasswany Group is one of the most innovative companies in
the field of mechanical contracting in Syria, specially HVAC
systems.
We have specialized team with long experience in Hygenic
construction ( Pharma Factories – Hospitals) and data centers
It is the agent for a group of the world's leading companies in
the field of HVAC systems and accessories (CLINT for Chillers
and fan coils – NOVAIR for Air Handling Systems – SODECA
for Ventilation- UNIC for Air Conditioning equipment – Montair
for Close Control units).
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شركة يوسف الحسواني
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سورية  -دمشق  -باب توما  -دخلة القشلة
الهاتف+963 11 4427927 :
الموبايل+963 944 660044 :
الفاكس+963 11 4427927 :
البريد االلكترونيyoussefhasswani@gmail.com :
الموقع االلكترونيwww.hasswany.com :
االختصاص :توريد وتعهدات أنظمة  HVACوالخدمات الميكانيكية
الشخص المسؤول :يوسف الحسواني
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
تعتبر مجموعة الحسواني من الشركات المتميزة في مجال مقاوالت الميكانيك في سورية
وخاصة أنظمة تكييف الهواء العقيمة للمشافي ومعامل األدوية .
كما أنها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال أنظمة التحكم الدقيق CLOSE
 CONTROLمن خالل شركاتها اإليطالية الرائدة في هذا المجال.
تقوم الشركة بتمثيل مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة تجهيزات
التكييف والتهوية وملحقاتها مثل CLINT-SODECA- NOVAIR -UNIC-
.MONTAIR
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Zantout & Partners Co. for Trading
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Ahmad Shawki St. Sarah & Shawi Bldg.
Tel: +963 11 332 0590
Mobile: +963 933 237 904
Fax: +963 11 332 3231
Email: enasibrahim@syroliban.com
Website:
Profiles: Tires Trading
Person in charge: Enas Ibrahim
Branches & Agents:
Company Description:
importing and exporting Bridgestone and Firestone brands of
all sizes, categories and origins
(Japan, Thailand, Europe and Indonesia)
Our products are brand new, not renewed, made of new raw
materials according to ISO standards.
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شركة زنتوت وشركاه للتجارة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع أحمد شوقي – بناء سارة وشاوي
الهاتف+963 11 332 0590 :
الموبايل+963 933 237 904 :
الفاكس+963 11 332 3231 :
البريد االلكترونيenasibrahim@syroliban.com :
الموقع االلكتروني:
االختصاص :تجارة إطارات
الشخص المسؤول :ايناس ابراهيم
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
استيراد وتصدير إطارات ماركة بريدجستون وفايرستون من كافة القياسات والفئات ومن
منشأ ياباني وتايلندي وأوروبي وإندونيسي.
إطاراتنا جديدة غير مجددة ،نخب أول ومصنعة من مواد أولية جديدة .مصنعة وفق
مواصفات  ISOالعالمية.
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Zarin Glass Company
Country: Iran
Stand No:
Address: No. 282, 304th St., Ayatollah Araki Blvd, Kheirabad
Industrial Zone, Arak, Iran
Tel: +98 86 33553665 / +98 91 90416005
Mobile:
Fax: Ext: 5
Email: info@zgc.ir
Website: www.zgc.ir
Profiles: producing tempered glass
Person in charge : Maryam Mashhadi
Branches & Agents: Mr. Foras Mohammad Hamze. / Iraq
Tel: +9647902502779
Company Description:
Zarin Glass is one of the most equiped companies in
procedure of producing tempered glass in Iran which has the
high technology machinery and equipments for cutting and
drawing the glass, and 18 years experience in infrastructure
and installation of all kinds of projects. Our productions are
included; tempered, laminated, decorative and doubled glass
and mirror.
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Zarin Glass Company
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo. 282, 304th St., Ayatollah Araki Blvd, Kheirabad :
Industrial Zone, Arak, Iran
الهاتف+98-86-33553665 / +989190416005 :
الموبايل:
الفاكسExt: 5 :
البريد االلكترونيinfo@zgc.ir :
الموقع االلكترونيwww.zgc.ir :
االختصاص :إنتاج الزجاج المقسى
الشخص المسؤولMaryam Mashhadi :

الفروع والوكالء:
		

Mr. Foras Mohammad Hamze – Iraq
Tel: +9647902502779

لمحة عن الشركة:
ً
تجهيزا في مجال إنتاج الزجاج
تعتبر شركة  Zarin Glassواحدة من أكثر الشركات
المقسى في إيران والتي تمتلك آالت ومعدات عالية التقنية لقطع الزجاج ورسمه ،باإلضافة
إلى خبرة  18عامًا في البنية التحتية وتركيب جميع أنواع المشاريع .وشملت منتجاتنا.
خفف ،مغلفة ،والزجاج ومضاعفة الزخرفية ومرآة.
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Zarrin Samaneh Shargh Co.
Country: Iran
Stand No:
Address: No.440, Between Abkooh 22 & 24 St., Mashhad,
Khorasan Razavi, IRAN
Tel: +98 513 842 2323
Mobile:
Fax: +98 513 846 1920
Email: Shokri@zarrinsamane.com
Website: www.Zarrinsamane.com
Profiles:
Person in charge: Reza Ketabdar
Branches & Agents:
Company Description:
Zarrin Samaneh Shargh Co. registered as ELEMOTE®. Our
company is pioneering in design and administration of telemetry
as well as industrial water automation systems which is leading
in installation of nodes in water industry across I.R. Iran, and
has expanded its domains into electricity industry along with
distri-bution network automation systems.
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Zarrin Samaneh Shargh Co.
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوانNo.440, Between Abkooh 22 & 24 St., Mashhad, :
Khorasan Razavi
الهاتف+98 513 842 2323:
الموبايل:
الفاكس+98 513 846 1920 :
البريد االلكترونيShokri@zarrinsamane.com :
الموقع االلكترونيwww.Zarrinsamane.com :
االختصاص:
الشخص المسؤولReza Ketabdar :
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
شركة  Zarrin Samaneh Sharghمسجلة باسم  .®ELEMOTEشركتنا رائدة
في تصميم وإدارة القياس عن بعد وكذلك أنظمة أتمتة المياه الصناعية التي تؤدي دورً ا
في تثبيت العقد في صناعة المياه عبر جميع أنحاء العالم .إيران ،وسعت نطاقاتها لتشمل
صناعة الكهرباء إلى جانب أنظمة التشغيل اآللي لشبكات التوزيع.
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Zavod RTI-KAUCHUK
Country: Russia
Stand No:
Address: Russian Fediration 121357, Moscow, Generala
Dorohova str, 6 blg.32
Tel: +7 495 4440212
Mobile:
Fax: +7 495 4440212
Email: zavodkauchuck@rambler.ru
Website: www.rti-kauchuck.ru
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
The main product is rubber products. We are including rubber
products special purpose, such as cockpit hood inflatable
sealing tube, high pressure hoses for fuel, oil, air and cooling
systems for planes or helicopters, preparation of the membrane,
rubber compounds for manufacture of rubber products and
large-size wear-resistant pipeline
Wear-resistant hoses and pipeline apply for transportation
of hydraulic mixtures at the enterprises of mining, chemical
industry and in construction. Wear-resistant hoses used in water
quarries of hydroelectric power plants, riverbeds and hydraulic
structures. The suction hose apply with suction pump.
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زافود ريتي  -كاوتشوك
البلد :روسيا
رقم الستاند:
العنوانRussian Fediration 121357, Moscow, Generala :
Dorohova str, 6 blg.32
الهاتف+7 495 444 0212 :
الموبايل:
الفاكس+7 495 444 0212 :
البريد االلكترونيzavodkauchuck@rambler.ru :
الموقع االلكترونيwww.rti-kauchuck.ru :
االختصاص:
الشخص المسؤول:
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
المنتج الرئيسي هو المطاط ،مثل أنبوب الختم القابل للنفخ في قمرة القيادة ،وخراطيم
الضغط العالي للوقود ،والنفط ،والهواء وأنظمة التبريد للطائرات أو طائرات الهليكوبتر،
وإعداد الغشاء ،والمركبات المطاطية لتصنيع المنتجات المطاطية
تنطبق الخراطيم وخطوط األنابيب المقاومة للتآكل على نقل الخالئط الهيدروليكية في
مؤسسات التعدين والصناعة الكيميائية والبناء .خراطيم مقاومة لالهتراء تستخدم في
المحاجر المائية لمحطات الطاقة الكهرومائية وقيعان األنهار والهياكل الهيدروليكية .ينطبق
خرطوم الشفط على مضخة الشفط.
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Zeina Trading Co
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus Country Side – Maaraba
Tel: +963 11 594 6301/2/3
Mobile: +963 934 622222
Fax: +963 11 5946300
Email: info@hyundaysyria.com
Website: www.hyundai.sy
Profiles: Cars
Person in charge: Samer Al set
Branches & Agents:
Company Description:
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شركة زينة التجارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق – معربا
الهاتف+963 11 594 6301/2/3 :
الموبايل+963 934 622222 :
الفاكس+963 11 5946300 :
البريد االلكترونيinfo@hyundaysyria.com :
الموقع االلكترونيwww.hyundai.sy :
االختصاص :سيارات
الشخص المسؤول :سامر الست
الفروع والوكالء:
لمحة عن الشركة:
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