Abbas Engineering For Decoration & Trade
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Jaramana - Square Swords
Tel: 00963116210996
Mobile: 00963994211127 / 0096393788164
Fax: 00963116210996
Email:
Website:
Profiles: Decorative Materials
Person in charge: Tarek Abbas
Branches & Agents: AlSweidaa - Damascus - Lebanon
Company Description: Abbas Decoration Company was
established in 2006 and specialized in interior decoration
and exterior of wood substitutes of foam material and plastic
material clad pvc geometric shapes such as old hut or old
Damascene houses and modern decoration, resistant to
humidity and heat by 95% .
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عباس للهندسة للديكور و التجارة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -جرمانا – ساحة السيوف
اهلاتف00963116210996 :
املوبايل0096393788164 / 00963994211127 :
الفاكس00963 116210996 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :مواد ديكور
الشخص املسؤول :طارق عباس
الفروع والوكالء :السويداء – دمشق – لبنان
حملة عن الشركة :تأسست شركة عباس للديكور سنة 2006
و هي متخصصة بأعمال الديكور الداخلي و اخلارجي من
بدائل اخلشب من مادة الفوم و مادة البالستيك ملبس pvc
بأشكال هندسية مثل كوخ قديم أو بيوت دمشقية قدمية
و ديكورات حديثة مقاومة للرطوبة و احلرارة بنسبة .95%
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Advanced Plastic Industries - API
Country: Lebanon
Stand No: F16
Address: Head Quarters: Seascape Building, 3rd floor, dbayeh highway, sea
road, El-Matin, Lebanon. Factory: Industrial Zone, Zouk mosbeh, Lebanon

Tel: 009619220858 / 00961453712
Mobile:
Fax: 009619220860
Email: contact@api.com.lb
Website:
Profiles:
Person in charge: Charbel Abou Chedid
Branches & Agents: Distributer: Wassim Raffoul - Address: Tartus, Syria
Company Description: Advanced Plastic Industries - also known

as API - has been established in 1994 as a manufacturer of the
finest plastic pipes and fittings solutions for the construction industry.
The API factory is nestled in the heart of the Industrial Zone, in Zouk
Mosbeh, Lebanon. The factory occupies approximately 10,000sqm,
and operates 24-hours a day, to produce a capacity of almost 3,500
tons per year.
We strive to attain high customer satisfaction by focusing our
business activities on the development, manufacturing and
distribution of first-class plastic pipe systems for the water
transmission industry. Our ongoing quest for the improvement and
innovation of our products, resources, facilities and services - all in
compliance with international standards- assist growth across
current and potential markets.
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Advanced Plastic Industries - API

البلد :لبنان

رقم الستاند:

F16

العنوان :مقر رئيسي :بناء سي سكيب ،طابق ،3اتسرتاد ضبية ،طريق
البحر ،املنت ،لبنان \ املصنع :املنطقة الصناعية ،ذوق مصبح ،لبنان

اهلاتف00961453712 / 009619220858 :
املوبايل:
الفاكس009619220860 :
الربيد االلكرتوني:

contact@api.com.lb

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :شربل أبوشديد
الفروع والوكالء :املوزع :وسيم رفول  -طرطوس ،سوريا

حملة عن الشركة:

أدفانسد  A.P.Iهو أحد أبرز وأهّم املصانع اللبنانية يف الشرق األوسط واملنتجة
للبالستيك أندسرتيز،لألنابيب البالستيكية وأكسسواراهتا من ماد ّتي الـ
) Polypropylene random (PP-RCTومادة )Polyethylene (PE
البويل بروبيلني املقاومة للحرارات العالية املصنّعة من مادة  Apithermوتستعمل
قساطل يف أمدادات أنظمة الصحية كما يف أنظمة التدفئة املركزية واألمدادات
املرتاوحة من  20ملم أىل  250ملم  EN-ISO 15874الظاهرة حبسب مقاساهتا
وحبسب  SKZ A-523و TZW KR 206 / 09وفق متطلبات اجلودة والنوعية
معايري وشهادتي
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Agricultural Cooperative Bank
Country: Syria
Stand No: D1-E1
Address: Damascus - processing area - beside the hotel illiteracy
Tel: 00963112215497 / 00963112325356
Mobile: 00963999775954
Fax: 00963112313856 / 00963112325696
Email: agrobank@mail.com
Website: www.agrobank.gov.sy
Profiles: General Institution - Agricultural Bank
Person in charge: is the director of planning and marketing
Branches & Agents:
Company Description: The Agricultural Cooperative Bank is
one of the oldest workers 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 the financing
of industrial and marketing industries, crafts and crafts in the
countryside.
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املصرف الزراعي التعاوني
البلد :سورية
رقم الستاند:

D1-E1

العنوان :دمشق – منطقة التجهيز – جانب فندق أمية
اهلاتف00963112325356 / 00963112215497 :
املوبايل00963999775954 :
الفاكس00963112325696 / 00963112313856 :
الربيد االلكرتوني:

agrobank@mail.com

املوقع االلكرتوني:

www.agrobank.gov.sy

االختصاص :مؤسسة عامة – املصرف الزراعي التعاوني
الشخص املسؤول :مديرة التخطيط و التسويق
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :يعترب املصرف الزراعي التعاوني من أقدم العاملة
يف القطر العربي السوري اذ تأسس بتاريخ  15آب  1888م و يعترب
أيضا من أوسع املصارف انتشارا يف سورية اذ يبلغ رأمساله  20مليار
لرية سورية و يبلغ عدد فروعه  /106/فروع تنتشر يف مجيع أحناء
القطر  ,و يعد املصرف من أهم املفاصل األساسية يف عملية التنمية
املستدامة يف سورية حيث يساهم يف تنمية االقتصاد الوطين من
خالل دعم التنمية الزراعية و الريفية عن طريق تأمني التمويل
الالزم لتنفيذ اخلطة الزراعية و متويل املنشأت الصناعية والتسويقية
و املهن و احلرف املقامة يف الريف .
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AL Ahmad
Country: Syria
Stand No:
Address: AlSweida, Ateel road
Tel: 00963 16355689
Mobile: 00963 969933709
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Trading of building materials and cladding
Person in charge: Hussein Ahmad Al-Hajri
Branches & Agents: AlSweida
Company Description:
Al-Ahmad Company for the trade of building materials and
cladding and all works of stone, marble and basalt, owns a
plant for cutting, spreading and sculpture basalt - number of
employees / 10 /
Commercial License No. 2022 /
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األمحد
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :السويداء – طريق عتيل
اهلاتف0096316355689 :
املوبايل00963969933709 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :جتارة مواد البناء و االكساء
الشخص املسؤول :حسني أمحد اهلجري
الفروع والوكالء :السويداء
حملة عن الشركة :شركة األمحد لتجارة مواد البناء و االكساء
و كافة أعمال احلجر و الرخام و البازلت ,متلك معمل لقص
و نشر و حنت البازلت – عدد العاملني / 10/
ترخيص جتاري رقم /2022/
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AL BOUSH MARBLE (ITALIAN ARAB GROUP)
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus-adra industrial araa
Tel: 00963933216269
Mobile:
Fax:
Email: alboushmarmo@yahoo.com
Website: www.kaadangroup.net
Profiles:
Person in charge: Mohammed Al Boush
Branches & Agents:
Company Description: Al Boush for marble and granite
company was established in 1984 and worked in the field
of exporting local marble to many Arab countries, executing
projects in Syria and other Arabian countries .
And now the company is still working in the filed of importing
and exporting all kinds of marble and granite.
At the beginning of 2008 the company has built in associating with Italian ARAB GROUP HUGE STORES FOR THE
Omani marble (cream beige) with the best specifications.
Company products: all kinds of marble ,granite and travertine-plant line –mosaic –floors –projects executing.
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شركة AL BOUSH MARBLE

البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق –عدرا العمالية
اهلاتف00963933216269 : :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

alboushmarmo@yahoo.com
www.kaadangroup.net

االختصاص:
الشخص املسؤول :حممد البوش
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
البوش للرخام والغرانيت مت تأسيسها عام  1984للعمل يف
جمال تصدير الرخام احمللي للعديد من الدول العربية وقامت
بتنفيذ العديد من املشاريع يف سوريا والدول عربية واألن ما
تزال تعمل يف جمال استرياد وتصدير كافة أنواع الرخام
والغرانيت .
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Al Khalil for paints manufacturing
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus suburb, Kesweh
Tel:
Mobile: 00963943907427
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Paints
Person in charge: Rasoul Karrad
Branches & Agents:
Company Description: All kinds of paint
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شركة اخلليل لصناعة الدهانات
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق  -كسوة
اهلاتف:
املوبايل00963943907427 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :دهانات
الشخص املسؤول :رسول كراد
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة اخلليل لصناعة الدهانات تأسست عام
 1995وشاركت بعدة معارض دولية وحملية وهي شركة رائدة
بتصنيع الدهانات الديكورية والصناعية .
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Al Khayat
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, Harekah, Souk Elsouf
Tel: 00963112236631
Mobile: 00963933292301
Fax: 00963112251886
Email: ghazwan@yahoo.com
Website:
Profiles: Ventilation
Person in charge: Ghazwan AlKhayat
Branches & Agents:
Company Description: Al Khayat Co. was established in
1983, and is specialized in ventilation (all kinds of turbines
and ventilation accessories).
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اخلياط للتهوية الصناعية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،احلريقة ،سوق الصوف
اهلاتف00963112236631 :
املوبايل00963933292301 :
الفاكس00963112251886 :
الربيد االلكرتوني:

ghazwan@yahoo.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :هتوية
الشخص املسؤول :غزوان اخلياط
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست الشركة عام  1983وهي شركة
متخصصة بكل مايلزم التهوية من توربينات واسربتورات
صناعية ومتممات التهوية الدائرية والغري دائرية وفليكسبل
ووصالت مرنة .

29

Al Sabaa Syria LLC
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Mazzeh, Tala tower
Tel:
Mobile: 009613653991
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Noman Shalak
Branches & Agents:
Company Description:
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شركة السبع سورية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق املزة فيالت غريبة برج تالة
اهلاتف: :
املوبايل009613653991 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :نعمان شلق
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تسويق مادة امسنت السبع يف اجلمهورية
العربية السورية .
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Al Waha for producing water pumps
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Al Fahmah
Tel: 00963112228401
Mobile: 00963944351099
Fax:
Email: wahapumpe@mail.sy
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 املياه والبيوت الزراعية

البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – الفحامة
اهلاتف009631122284010 : :
املوبايل00963944351099 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

wahapumpe@mail.sy

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :صناعات مضخات املياه والبيوت الزراعية
الشخص املسؤول :حممد راتب الربغوث
الفروع والوكالء :كافة احملافظات السورية
حملة عن الشركة :تأسست الشركة منذ عام  1965لتقوم بصناعة
مضخات املياه الزراعية وقياسات متنوعة وجودة عالية حسب
املواصفات العاملية وقد غطت معظم أسواق اجلمهورية العربية
السورية ثم امتدت لتشمل بعض البلدان العربية بتنافس
بعض الشركات االجنبية وقد أنشأت مؤخرا مصنع لصناعة
البيوت الزراعية مبواصفات عاملية ومازالت مستمرة لتواكب
التطور.
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Al Akram For Trading
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Al Rawda square
Tel: 00963113328095
Mobile: 00963950008450
Fax:
Email:
Website:
Profiles: shipping - clearance
Person in charge: Hassan AlHomsi
Branches & Agents:
Company Description: We have been working in the field
of customs clearance and international freight for more than
twenty-five years where we receive the goods from customers from all over the world and then ship and transport them
through the major shipping companies bound by the direct
passengers and then unload these goods in our warehouse
through the trucks of the company to Syria through the offical
land crossings and customs clearance according to the regulations and delivered to customers.
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شركة األكرم التجارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ساحة الروضة
اهلاتف00963113328095 :
املوبايل00963950008450 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :شحن وختليض مجركي
الشخص املسؤول :حسان احلمصي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :نعمل يف جمال التخليص اجلمركي والشحن
الدويل منذ أكثر من مخسة وعشرون عاماً حيث نقوم باستالم
البضائع من الزبائن الكرام من كافة أحناء العامل ومن ثم نقوم
بشحنها ونقلها عرب أهم شركات الشحن البحري مشرتطني
عليهم بالرحل املباشرة ومن ثم نقوم بتفريغ هذه البضائع يف
مستودعاتنا عرب الشاحنات اخلاصة بالشركة اىل سورية عرب
املعابر الرمسية الربية وختليصها مجركيا وفق األنظمة
وتسليمها اىل الزبائن الكرام .
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AlAnkabot Company
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus suburb - kesweh
Tel: 00963116928375
Mobile: 00963946777214 / 00963991437335
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Manufacturing of paints
Person in charge: Abd AlSalam Saleh
Branches & Agents:
Company Description: AlAnkbot company logo excellence
and advancement and competition of the first class. AlAnkbot
company is one of the leading and distinctive companies in
the paint industry in Syria. the company started its activities in
2012 and specialized in the manufacture of paints of all kinds
and water and oil paints and offers its services in all the syrian
governorates for it’s great experiece in the field of paint
manufacturig and is considered one of the first companies
with its quality and attractive prices and special offers.
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شركة العنكبوت
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق  -كسوة
اهلاتف00963116928375 :
املوبايل00963991437335 / 00963946777214 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :تصنيع دهانات
الشخص املسؤول :عبد السالم صاحل
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة العنكبوت شعارها التميز والرقي
ومبنافسة من الدرجة األوىل وتعترب شركة العنكبوت من
الشركات الرائدة واملتميزة يف صناعة الدهانات يف سورية .بدأت
الشركة نشاطها يف عام  2012ومتخصصة يف صناعة الدهانات
بكافة أنواعها واألصبغة املائية والرئيسية وتقدم خدماهتا يف
كافة احملافظات السورية وذلك خلربهتا الكبرية يف جمال
تصنيع الدهانات وتعترب الشركة من أوائل الشركات جبودهتا
وأسعارها املغرية وعروضها املتميزة .
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ALFAKEER FURNITURE
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus – naher aisheh
Tel: 00963118830752
Mobile: 00963993603045
Fax:
Email:
Website:
Profiles: furniture
Person in charge: Ahmad Alfakeer
Branches & Agents:
Company Description: A small company includes five partners with small capital . Its specialized in furniture ,seating set
, chairs tables and bed rooms)
Good quality ,competition prices.
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مفروشات الفقري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – هنر عيشة
اهلاتف00963118830752 :
املوبايل00963993603045 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :مفروشات
الشخص املسؤول :أمحد الفقري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة صغرية مؤلفة من مخسة أشخاص
برأس مال صغري متخصصة بصناعة املفروشات( أطقم جلوس
لف – كراسي طاوالت – غرف نوم ).
جودة جيدة بأسعار منافسة
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AlFarra
Country: SYRIA
Stand No: D6
Address: Damascus, Mazzeh
Tel: 00963116644944
Mobile:
Fax: 00963116665460
Email: info@gfi-farra.net
Website: www.gfi-farra.net
Profiles: Electrical, mechanical and security works
Person in charge: Eng. Gaith AlFarra
Branches & Agents:
Company Description:
GFI company was established since 2006 and specialized
company in engineering solutions of designing, execution ,
importing ,installing and even full maintenance
GFI is agent of the most specialized international brands in
technical and engineering solutions
In the following areas: Air conditioning and heating - Access
control- roadblocks - safe screening devices - reconstruction
materials- and Electronic locks for hotels with its own software and all accessories
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الفرا
البلد :سورية
رقم الستاند:

D6

العنوان :دمشق  -مزة
اهلاتف00963116644944 :
املوبايل:
الفاكس00963116665460 :
الربيد االلكرتوني:

info@gfi-farra.net

املوقع االلكرتوني:

www.gfi-farra.net

االختصاص :األعمال الكهربائية وامليكانيكية واألمنية
الشخص املسؤول :املهندس غيث الفرا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
وكالء أشهر املاركات العاملية:
  Airwellالفرنسية للتكييف .  TMEاإليطالية . access control  WhiteRoseالرتكية للحواجز اهليدروليكية .  alfaالصينية للتكييف .  Orbetaالصينية للتجهيزات الفندقية .  Saimaاإليطالية جتهيزات أمية .  homelandاملاليزية . carxray  lavandaالروسية ،جهاز كاشف املتفجرات .41

Almiyah Holding Group SA
Country: Lebanon
Stand No: B23
Address:
Tel: 00961-1-422905
Mobile: 009613640558
Fax: 009611424813
Email: watermaster@watermaster.com.lb
Website: www.almiyah.com
Profiles: water treatment Contractors
Person in charge: Eng. Khalil boueri
Branches & Agents:
Company Description: With over three decades of expertise
in the industry, Al Miyah Holding stands today as regional reference in all areas of Water & Wellness; with its headquarters
in Beirut, Lebanon, the holding’s first operation was established in 1980, and expanded with time and experience, to
grow into a solid group of specialized companies.
Watermaster, Watercenter and Fluid design are experts that
fall within the holding group operating in Design, Turnkey
Construction, Maintenance and Retail serving the Wellness,
Water Features, Water Treatment and Waste Water Treatment sectors.
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املياه هولدنغ غروب ش م
البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان:

B23

االشرفية سيويف شارع اخوان الصفا ،بناية واترماسرت ،بريوت لبنان

اهلاتف009611422905 :
املوبايل009613640558 :
الفاكس009611424813 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

watermaster@watermaster.com.lb
www.almiyah.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس خليل بواري
الفروع والوكالء :واترماسرت قطر/واترماسرت االمارات العربية املتحدة

حملة عن الشركة:
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ALRAWDA COMPANY FOR METALIC INDUSTRIES
Country: Syria
Stand No: C17
Address: Daraa international way
Tel: 00963-116920333
Mobile: 00963 932 128885
Fax: 00963-116920334
Email: rawdah2008@hotmail.com
Website: www.rawdah-sy.com
Profiles: metalic shelves
Person in charge: jamal kanaan
Branches & Agents:
Company Description:
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شركة الروضة للصناعات املعدنية
البلد :سورية
رقم الستاند:

C17

العنوان :طريق درعا الدويل
اهلاتف00963116920333 :
املوبايل00963932128885 :
الفاكس00963116920334 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

rawdah2008@hotmail.com
www.Rawdah-sy.com

االختصاص :الرفوف املعدنية
الشخص املسؤول :مجال كنعان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست عام  1991وعملت وتقدمت وازدهرت
يف جمال صناعة رفوف الديكور والسوبر ماركت واملستودعات
حسب الطلب .ويف هذا الوقت قامت من جديد للعمل وإعادة
اإلعمار وحنن يف خالف هذا البلد الطيب كما نشكر كل
املسامهني واملشجعني اجملد والتقدم لسوريا األسد احلبيبة
على قلوبنا .
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AlSafadi Bros CO
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, Mazze, Almerwahiat bldg No.2, next to Yasmi rotana hotel
Tel: 00963116134211 / 00963116123818
Mobile: 00963944211767
Fax: 00963116134210
Email: info@alsafadibros.com
Website: www.alsafadibros.com
Profiles: Building materials
Person in charge: Eng. Ayman AlSafadi
Branches & Agents:
Company Description: AlSafadi Bros Co was founded in
1993, our main activities focus on providing the best solutions
in the fields of waterprofing thermal insulation, treatment of
factories floors hospitals parking Lots using epoxy and floor
hardener, in addition to a wide range of paint colors also, we
provide smart solution for fixing system and reinforcement
works using anchors and epoxy, (rebarinsert) and for installing stone facades, marble, curtain wall. Beside we’ve got a
professional workshop with full tools for cutting, drlling and
reinforce concrete.
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شركة الصفدي إخوان
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،مزة بناء املروحيات رقم  2جانب فندق يامسني روتانا

اهلاتف00963116123818 / 00963116134211 :
املوبايل00963944211767 :
الفاكس00963116134210 :
الربيد االلكرتوني:

info@alsafadibros.com

املوقع االلكرتوني:

www.alsafadibros.com

االختصاص :مواد لزوم البناء
الشخص املسؤول :املهندس أمين الصفدي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست عام 1993م يقوم نشاطها على إجياد
احللول املناسبة يف جماالت العزل املائي واحلراري ومعاجلة
أرضيات املصانع واملشايف ومواقف السيارات باستخدام
اإليبوكسي وتقسيم األرضيات ،باإلضافة إىل طيف واسع من
ألوان الدهان وتقوم بإعطاء احللول الذكية بنظم تثبيت،
وألعمال تدعيم باألسافني واأليبوكسي لزرع قضبان حديد
تسليح كذلك نظم تركيب واجهات احلجر والرخام والزجاج
املسترت  Curtain wallوألواح األملنيوم (الكربون) مع وجود
معدات وورش قص بيتون مسلح باألملاس .
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Al-Taj / Crown
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Aleppo, Industrial City, AlSheikh Najjar
Tel: 00963944315314
Mobile: 00963944315314
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Banon Badrosyan
Branches & Agents:
Company Description:
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التاج
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :حلب ,املدينة الصناعية شيخ جنار
اهلاتف00963944315314 :
املوبايل00963944315314 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :بنون بدروسيان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة التاج لصناعة مسكات األبواب
وأقفال املوبيليا ولوازمها عام  /1992/بسجل صناعي رقم  /1/معتمدة
على خربات أملانية باختيار خالئط ذات جودة عالية مميز مبواصفات
كالصالبة واملرونة ومقاومة الكسر باإلضافة إىل قلة الوزن والقابلية
للتلبيس :بأفضل مواد التلبيس العاملية وباعتماد أسعار منافسة وكفالة
حقيقية ( )4سنوات للتلبيس ضد االحتكاك باليد وأشعة الشمس
واملواد املنظفة واحلرارة اليت ال تتجاوز  170درجة مئوية .
تتبع الشركة خط إنتاج التلبيس ( )ELEKTROLAKاملتطور
يتميز كادر الشركة خبربات أوربية تستطيع استحياء أفكار ألحدث
التصميمات واملوديالت املالئمة لرغبات الزبائن املتعددة واملختلفة
بأسرع وقت ممكن .
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AMI sarl
Country: Lebanon
Stand No: H6/H8
Address: Khoueiry Bldg 3rd floor, Rd Pt Phoenicia, Jounieh, LEBANON
Tel: 009619639288
Mobile:
Fax: 009619639287
Email: fboueri@ami-mea.com
Website: www.ami-mea.com
Profiles:
Person in charge: Francois Boueri
Branches & Agents:
Company Description: AMI supplies a complete range of air
conditioning solutions.
AMI’s rich tradition is based on engineering, business fundamentals and an successful track record.
AMI’s team of professionals, has the background and
resources to design, deploy, commission, and service the
most advanced and innovative cooling and heating Systems.
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الشركة التطبيقية الصناعية العاملية ش.م.م
البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان:

H6/H8

مبنى توفيق اخلويري -ط – 3مستديرة فينيسيا – جونية – لبنان

اهلاتف009619639288 :
املوبايل:
الفاكس009619639287 :
الربيد االلكرتوني:

fboueri@ami-mea.com

املوقع االلكرتوني:

www.ami-mea.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :فرانسوا بويري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :توفر الشركة التطبيقية الصناعية العاملية
ش.م.م  AMIتشكيلة كاملة من حلول التكييف .
يعتمد عمل شركة  AMIعلى قاعدة متينة من اهلندسة وأسس
إدارة األعمال وتاريخ حافل بالنجاح .
يتمتع فريق عمل شركة  AMIباخللفيات واملوارد املناسبة
لتصميم وتركيب وجتهيز وصيانة كل أنظمة التربيد والتدفئة
األكثر تطورًا وابتكارًا .
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Ammerha s.a.r.l
Country: Lebanon
Stand No: H6-H8
Address: Lebanon- Jounieh- Haret Sakhr- Salameh Building
Tel: 009619914651
Mobile:
Fax: 009619918399
Email: info@ammerha.com
Website: www.amerha.com
Profiles:
Person in charge: Mr. Joseph Menassa
Branches & Agents:
Company Description: Ammerha is a Lebanese company
founded 25 years ago that provides services in general
management, contracting, structural and architectural design
and construction consultancy. With the variety of projects
executed, from residential buildings and houses, hospitals,
commercial centers to factories, the company aims to meet
the demands of its clients no matter what the project
characteristics and features are.
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شركة عمرها
البلد :لبنان
رقم الستاند:

H6-H8

العنوان :لبنان – جونية – حارة صخر – بناية سالمة
اهلاتف009619914651 :
املوبايل:
الفاكس009619918399 :
الربيد االلكرتوني:

info@ammerha.com

املوقع االلكرتوني:

www.amerha.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :يوسف مناسا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة عمرها اللبنانية منذ  ٢٥عاما
وهي تقدم خدمات يف التعهدات العامة  ،والتعاقدات  ،والتصميم
اهليكلي واملعماري واالستشارات اإلنشائية .مع تنوع املشاريع
املنفذة  ،من املباني السكنية واملنازل واملستشفيات واملراكز
التجارية واملصانع  ،هتدف الشركة إىل تلبية متطلبات زبائنها
مهما كانت خصائص وميزات املشروع .
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Antera LLC & WKB Systems GmbH for Autoclave Areated Concrete Plants

Country: Syria
Stand No:
Address: Syria, Damascus, Baramkeh, Free Area
Tel: 00963112156666
Mobile:
Fax: 00963112168888
Email: info@b-najjar.com
Website: www.b-najjar.com
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description: For over 20 years we are still one of
the leading companies in Syria and in the middle east in the
field of importing high quality of goods to meet the needs of
the private and public sectors, and to supply all kinds of goods
appropriate with the selling markets in best origins like ( Steel
products - spare parts - production lines ...etc).
We contracted with the largest local companies to implement
large-scale projects and supply them .
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شركة أنتريا وشركة يف كي بي لتصنيع معامل البلوك الغازي اخلفيف

البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سورية – دمشق – الربامكة – املنطقة احلرة
اهلاتف00963112156666 :
املوبايل:
الفاكس00963112168888 :
الربيد االلكرتوني:

info@b-najjar.com

املوقع االلكرتوني:

www.b-najjar.com

االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :على مدار أكثر من  20عام كنا ومازلنا من
الشركات الرائدة يف سوريا و الشرق األوسط يف استرياد بضائع
ذات قيمة وجودة عالية لتلبية احتياجات القطاع اخلاص
والقطاع العام يف اجلمهورية العربية السورية وتوريد له كل
أنواع البضائع مبا يتناسب مع السوق السورية واختيار بلد
املنشأ املناسب مثل صناعات (احلديد  /قطع الغيار /خطوط
االنتاج ..اخل ) وغريها من املنتجات ،حيث أننا متعاقدين مع
أكرب الشركات احمللية للقطاعني اخلاص والعام لتنفيذ مشاريع
ضخمة والتوريد هلا .
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Archimad Development sal
Country: Lebanon
Stand No: H6-H8
Address: Beirut, Lebanon, Vartanian center, dora highway
Tel: 009611257999
Mobile:
Fax:
Email: najemcarla@gmail.com
Website: www.archimadlb.com
Profiles:
Person in charge: Eng. Carla NAJEM
Branches & Agents:
Company Description: A specialized Engineering Consulting firm, established since 1998 in Beirut, Lebanon.
A platform of highly skilled Architects and Engineers
dedicated to provide a global solution for development from
feasibility study, analysis, design, supervision, to coordination
and management.
A high-end expertise to design and deliver large scale
projects, for public and private sector, in the MENA area.
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Archimad Development sal

البلد :لبنان
رقم الستاند:

H6-H8

العنوان :بريوت ،لبنان ،بناء فارتانيان  -اوتسرتاد الدورة
اهلاتف009611257999 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

najemcarla@gmail.com
www.archimadlb.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندسة كارال جنم
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة استشارية هندسية متخصصة تأسست
سنة  ١٩٩٨يف بريوت ،لبنان.
منصة جامعة ملصممني ومهندسني أصحاب اخلربات العالية
تقدم حلول شاملة يف التطوير بدءا من دراسة اجلدوى،
التحليل ،التصميم ،اإلشراف ،التنسيق وإدارة املشاريع.
اختصاصات وخربات وكفاءات عالية لتصميم وتسليم املشاريع
الكربى ،للقطاعني العام واخلاص ،ويف بلدان الشرق األوسط
وأفريقيا.
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Architect Mohammad Assaf Office
Country: SYRIA
Stand No: B15-1
Address: Damascus - Mashrou Dummar
Tel: 00963113160473
Mobile: 00963955109820 / 00963933826682
Fax:
Email: architects@mhdassaf.com
Website: www.mhdassaf.com
Profiles: Engineering Office
Person in charge: Architect Mohammad Assaf
Branches & Agents: Damascus, Jaddeh, Istanbul, Cairo
Company Description: We are always ready to respond to
your specification and requirements wherever you may be in
the world. we are ready to receive your private projects so we
can provide you the essential advice and provide you special
Services which can fit to your projects and giving it your own
unique signature.
Where our team will provide you with the necessary plan and
competitive prices for the project.
We always ready to achieve your aims and your requests
wherever you are.
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مكتب املهندس املعماري حممد عساف
البلد :سورية
رقم الستاند:

B15-1

العنوان :دمشق  -مشروع دمر
اهلاتف00963113160473 :
املوبايل00963933826682 / 00963955109820 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

architects@mhdassaf.com

املوقع االلكرتوني:

www.mhdassaf.com

االختصاص :مكتب هندسي
الشخص املسؤول :املهندس املعماري حممد عساف
الفروع والوكالء :دمشق  -جدة  -اسطنبول  -القاهرة
حملة عن الشركة :مكتب املهندس املعماري حممد عساف
جاهزون الستقبال مشروعكم اخلاص ،لنوافيكم باملشورة
اهلندسية وتقديم اخلدمة املتميزة اليت تناسب مشروعكم
اخلاص وإعطائه البصمة اإلبداعية املرتبطة بكم ،كما سيزودكم
فريقنا باخلطة الالزمة ومع أسعار منافسة .
مستعدون دوما لتحقيق متطلباتكم ورغباتكم وجاهزون
ملساعدتكم أينما كنتم .
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Armico
Country: Lebanon
Stand No: H1
Address: Nahr El Mot, Beirut, Lebanon
Tel: 009611885279
Mobile: 009613660184
Fax: 009611877727
Email: armico@cyberia.net.lb
Website: www.armico.net
Profiles:
Person in charge: Artin Missirian
Branches & Agents:
Company Description: ARMICO is leading manufacturer
and supplier of feeding crushing screening conveying equipment in Lebanon GCC Iraq Africa .Design implementation
department at ARMICO can handle project from its early preliminary phase through its installation and until its start up and
operation.ARMICO maintain its excellent after sales service
and customer satisfaction .
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Armico

البلد :لبنان
رقم الستاند:

H1

العنوان :هنر املوت ،بريوت ،لبنان
اهلاتف009611885279 :
املوبايل009613660184 :
الفاكس009611877727 :
الربيد االلكرتوني:

armico@cyberia.net.lb

املوقع االلكرتوني:

www.armico.net

االختصاص:
الشخص املسؤول :آرتني ميسرييان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة ارميكو رائدة بتصنيع وتركيب خطوط
كاملة لكسارات البحص مع مجيع جتهيزاهتا من ملقمات
وغرابيل وكسارات وسيور ناقلة بعدة قياسات وهلا خربة يف
جمال الكسارات تتعدى الثالثون عامأ وكساراتنا تباع وتعمل
يف لبنان العراق ومجيع دول اخلليج وافريقيا ..ولدينا خدمة ما
بعد البيع جلميع زبائننا .
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Asmar Wood
Country: Syria
Stand No: D5
Address: Damascus, Freezone, Serawan bldg
Tel: 00963114021
Mobile: 00963993204033
Fax: 00963112145223
Email: hani.albaba@igt-me.com
Website: www.asmarwood.com
Profiles: Wood trading
Person in charge: Hani AlBaba
Branches & Agents:
Company Description: “Ever since our establishment back
in 1958, we have made a commitment to satisfy the demands
of even the most critical requirements of our customers.
With continuous customer satisfaction and an excellent sales
service, we have gained the trust of all woodworking, wholesalers, and customers all over Lebanon and in the region.
We have always been a reliable supplier of superior quality
lumber products manufactured all around the world.
Our 43,000 sqm of warehousing facilities ensure that customers receive high end lumber that is ready to use upon receipt.
Also, our vast showroom dedicated to hardwood flooring is
ready to make your visions come to life. With highly trained
personnel, fulfilling customers’ demands has never been better”.
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أمسر وود
البلد :سورية
رقم الستاند:

D5

العنوان :دمشق ،املنطقة احلرة ،بناء السريوان
اهلاتف00963114021 :
املوبايل00963993204033 :
الفاكس00963112145223 :
الربيد االلكرتوني:

hani.albaba@igt-me.com

املوقع االلكرتوني:

www.asmarwood.com

االختصاص :جتارة أخشاب
الشخص املسؤول :هاني البابا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :منذ تاريخ تأسيس الشركة يف العام  ، 1958قمنا
بالتزام التام بالعمل على تلبية املتطلبات األكثر أمهية لزبائننا.مع
أهتمامنا املستمر برضا الزبائن و تقديم خدمة مبيعات ممتازة هلم ،
وعليه اكتسبنا ثقة مجيع النجارين و جتار اجلملة والزبائن يف مجيع
أحناء لبنان واملنطقة .
لقد كنا دائما وما زلنا املورد املوثوق ملنتجات األخشاب عالية اجلودة
املصنعة يف مجيع أحناء العامل .
لدينا  43000مرت مربع من املخازن لضمان حصول زبائننا على األخشاب
الراقية اجلاهزة لالستخدام فورا عند الطلب .لدينا أيضا صالة عرض
واسعة خمصصة لألرضيات اخلشبية الصلبة اليت تتناسب متاما مع
رؤيتك  ,مع فريق عمل مدرب تدريب عايل املستوى  .لوال وفاء زبائننا لنا
ملا كنا أن نستطيع جعل العمل أفضل .
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Assia for protection general & safety
Country: Syria
Stand No: OU-13-1
Address: Damascus, Shahabandr square, MTN bldg ground floor
Tel: 00963114413177 - 00963112252700 – 00963115446255
Mobile: 00963944218590
Fax: 00963114423175
Email: a-alloush@mail.com
Website:
Profiles: Protection and general safety
Person in charge: Adnan Aloush
Branches & Agents:
Company Description: It was established since 50 years
and we are specialized in fire estinguishing and equipment’s
and alarm systems maintenance
1-Extinguishers modern types
2-Alarm systems , fire and steeling
3-First aid equipment’s
4-Industrial equipment’s – Lightning pro
5-Special Branch : Fire equipment’s maintenance.
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آسيا للحماية والسالمة العامة
البلد :سورية
رقم الستاند:

OU-13-1

العنوان :دمشق ساحة الشهبندر بناء الـ  MTNطابق ارضي
اهلاتف00963115446255 – 00963112252700 - 00963114413177 :

املوبايل00963944218590 :
الفاكس00963114423175 :
الربيد االلكرتوني:

a-alloush@mail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :احلماية والسالمة عامة
الشخص املسؤول :عدنان علوش
الفروع والوكالء:

الفحامة جانب دوار البحرة بناء الشيخة الطابق االول

– املعمل :داخل املنطقة الصناعية أبن عساكر ضمن ساحة صيانة الوتار
حملة عن الشركة :تأسست مؤسستنا منذ  50عام ولدينا اخلربة يف جمال احلماية واطفاء
احلرائق على مستوى عايل ولدينا الرتخيص الصناعي رقم  /1/والتجاري واالداري ولدينا املعمل
االول املختص بصناعة اجهزة االطفاء مع امكانية تقديم الدراسات اخلاصة حبماية املنشأت
الصناعية واالقتصادية والسياحية من اخطار احلرائق وامكانية تنفيذ املشاريع طبقا للستندرات
العاملية
 -1اجهزة اطفاء حديثة حممولة يدوياً وعلى عربات لتدخل السريع -بودرة جافة  -غاز CO2
– غاز الناف – غاز هالوترون -مادة الفوم – مادة الضربة القاضية
 -2اجهزة انذار الكرتونية مبكر عن احلريق متطورة اوربية وامريكية
 -3اجهزة انذار عن احلريق مربوطة مع انظمة االطفاء اآللية - CO2 - FM200الناف
 -4اآلرغونايز اوربية وامريكية
 -5مضخات الطفاء احلرائق مع شبكات املرشات ومجيع انواع فوهات حريق
 -6البسة رجال االطفاء واقتحام النريان وجتهيزات االمن الصناعي -اقنعة واقية للغازات –
قفازات -خوذ -احزمة آمان -بواط سيفيت – البسة محاية وامان من االخطار
 -7فرع خاص لتعبئة وصيانة اجهزة االطفاء وفق الستاندرات االوربية واالمرييكية .
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A-TECH
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Malki, Jaddey AlBzem
Tel: 00963113737888
Mobile:
Fax: 00963113737825
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Eng.Karam Tazbaz
Branches & Agents:
Company Description: A leading company, based in
Damascus,
Specialized in machineries for building process and rubble
recycling.
We represent the best producers and we provide the best
service.
We consider the after sale service as our main target to
satisfy our customers.
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A-TECH

البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – املالكي  /جادة البزم
اهلاتف00963113737888 : :
املوبايل:
الفاكس00963113737825 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :معدات ماكينات للبناء و تدوير االنقاض
الشخص املسؤول :املهندس كرم طازباز
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة رائدة يف جمال اليات البناء و تدوير
األنقاض مركزها مدينة دمشق .
متثل أرقى الشركات العاملية .
اليات البناء – تدعيم الرتبة و أوتاد بيتونية  -كسارات لتدوير
األنقاض – روافع متعددة االستخدام – كسارات و فرازات-
معدات لزوم تربيط حديد البيتون – رؤوس و اكسسوارات
لالليات .
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A-TOOR for trading & engineering services
Country: Syria
Stand No: A7
Address: Baramkeh, free zone, Damascus , Syria
Tel: 00963112146828 - 00963112166828
Mobile: 00963993430005
Fax: 00963112166828
Email: info@a-toor.com
Website: www.a-toor.com
Profiles: Air Conditioning, Ventilation, Heating, Solar
Person in charge: Abdullah Al-Samman
Branches & Agents: Arbil, Iraq
Company Description:

A-Toor Trading &amp; Engineering Services is a complete Mechanical Engineering
Services Company, with an experience since 1995, for all kind of Air Conditioning
systems: Chilled water and VRV system”, Swimming pool dehumidification, Heating
“Boilers (LPG, Light Oil and Gas Boiler), Electric Boilers, Under Floor Heating, Solar
systems”, Ventilation which related to all kind of industrials factories…etc.
Problems solving, designing and analytical studies, in addition to execution of plans
and designs according to consultations and decisions.
Services include all heating and air-conditioning machineries installation and commissioning in addition to the follow up maintenance services, and complete supervision to
ongoing projects, providing solutions when problems arising, offering recommendations
and execute them accordingly.
Chillers, Cooling Towers, Fan Coil’s, Air handing Unit’s, VRV system, Close control and
precision control system, Data Room Air conditioning, Swimming pool dehumidification,
Industrial ventilation, Industrial Fans.
Smart Heating, Solar Heating System, Solar System, Cast Iron &amp; Steel Boilers,
Electrical Boilers, Steam Boiler, Under Floor Heating System, Collectors, Multi Layers
Pipes and accessories.
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الطور للتجارة واخلدمات اهلندسية
البلد :سورية
رقم الستاند:

A7

العنوان :الربامكة  -املنقطة احلرة  -دمشق  -سوريا
اهلاتف00963112166828 - 00963112146828 :
املوبايل00963993430005 :
الفاكس00963112166828 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@a-toor.com
www.a-toor.com

االختصاص :تكييف  ،هتوية  ،تدفئة  ،طاقة مشسية
الشخص املسؤول :عبد اهلل السمان
الفروع والوكالء :اربيل – العراق
حملة عن الشركة :شركة الطور للتجارة واخلدمات اهلندسية تقدم خدمات اهلندسة
امليكانيكية كاملة «تدفئة – صحية – تكييف – طاقة مشسية – أعمال  -إطفاء احلريق» لكل من
املصانع ،املستودعات ،املواقع التجارية والسكنية . .إخل .حيث تقوم حبل املشكالت وتصميم الدراسات
التحليلية وتنفيذ اخلطط والتصاميم حسب االستشارات والقرارات املتخذة باعلى املعايري املتبعة.
تشتمل اخلدمات مشاريع التدفئة وأجهزة تكييف اهلواء الثقيلة والتهوية والطاقة الشمسية
والصحية باإلضافة إىل خدمات الصيانة .
منتجات الشركة:
انظمة التربيد باستخدام املاء البارد ( الشيلر – املربد)  ،ابراج التربيد  ،وحدات معاجلة اهلواء
ووحدات الفانكويل  ،انظمة ال يف ار يف  ،والتكييف بالتمدد املباشر – املنشطر  ،وحدات تكييف
غرف السريفر واالتصاالت  ،انظمة جتفيف وازالة الرطوبة من هواء املسابح  ،هتوية مواقف
السيارات والتهوية الصناعية .
التدفئة املركزية  ،التدفئة باستخدام الطاقة الشمسية  ،تدفئة املسابح باستخدام الطاقة الشمسية
 ،انظمة الطاقة الشمسية جبميع استخداماهتا  ،مراجل املاء احلار  ،مراجل فوالذية  ،مراجل خبار
 ،تدفئة ارضية .
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Audio Light ProSy
Country: SYRIA
Stand No: outside
Address: Damascus, Victoria, Victoria commercial bldg
Tel: 00963112211696
Mobile: 00963958522233
Fax: 00963112221084
Email: info@audiolightprosys.com
Website: www.audiolightprosys.com
Profiles: Pro System
Person in charge: Mohammad Shatta
Branches & Agents: Damascus, Tartus
Company Description: Support install
Study Training All Low Current (Audio P.A Systems Pro Audio
System Pro Light Systems centarl sattalite CCTV Support I.P
+Digital)
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أوديو اليت لألنظمة األحرتافية
البلد :سورية
رقم الستاند :خارجي
العنوان :دمشق ،فكتوريا ،بناء فكتوريا التجاري
اهلاتف009639112211696 :
املوبايل00963958522233 :
الفاكس00963112221084 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:

info@audiolightprosys.com
www.audiolightprosys.com

أنظمة صوت إضاءة مراقبة ستاليت مركزي دراسة توريد تركيب تدريب كفالة.

الشخص املسؤول :حممد شتا
الفروع والوكالء :دمشق ،طرطوس
حملة عن الشركة :توريد تركيب تشغيل و تدريب كامل أعمال
التيار الضعيف (صوت إضاءة مراقبة ستاليت مركزي دراسات
إحرتافية مهندسني خمتصني لكامل اإلختصاصات) .
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AYLA SYRIA L.L.C
Country: SYRIA
Stand No: B5
Address: Industrial Adra, First Chemical Section
Tel: 00963115850499/8/7
Mobile: 00963933000788
Fax: 00963115850496
Email: info@ayla-sy.com
Website: www.ayla-sy.com
Profiles: Chemicals for construction
Person in charge: Bilal Babil
Branches & Agents:
Company Description: Ayla Syria Develops and manufacture and distribute construction chemicals material for over
15 Years in the Syrian market, Ayla Products Falls under the
following categories:
1- Concrete Admixtures
2-Surface Treatment
3-Grouts and Anchors
4-Concrete Repair
5-Flooring Systems
6-Protective Coating
7-Sealants and Joint
8-Waterproofing
9-Adhesive
10-Tile Adhesive and Grouts
11-Structure Strengthening
12- Building Finishing Products.
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شركة آيال سورية حمدودة املسؤولية
البلد :سورية
رقم الستاند:

B5

العنوان :عدرا الصناعية ،القطاع األول الكيميائية
اهلاتف00963115850499/8/7 :
املوبايل00963933000788 :
الفاكس00963115850496 :
الربيد االلكرتوني:

info@ayla-sy.com

املوقع االلكرتوني:

www.ayla-sy.com

االختصاص :مواد كيماويات البناء
الشخص املسؤول :بالل بابيل
الفروع والوكالء :يف مجيع حمافظات سوريا
حملة عن الشركة :شركة ايال سوريا تقوم بتطوير و تصنيع و تسويق
مواد البناء املبتكره منذ اكثر من مخسة عشر عام يف سوريا  ,مواد الشركة
تندرج حتت االستخدامات التالية:
 -1اإلضافات اخلاصة باخلرسانة
 -2مواد معاجلة االسطح
 -3احلراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
 -4مواد اصالح اخلرسانة
 -5أنظمة األرضيات املتخصصة
 -6طالءات احلماية لالسطح
 -7معاجني الفواصل و مواد ملء الفواصل
 -8مواد عزل تسريب املياه
 -9لواصق و روبات
 -10مواد تأسيس و املواد الرابطة
 -11القصاره اجلاهزة و مواد التشطيب
 -12مواد تقوية العناصر اإلنشائية .
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Bahbouh Trading & Industry
Country: Syria
Stand No: E10
Address: Damascus Countryside, Nabak
Tel: 00963117220584 \ 00963117223000
Mobile: 00963944401660
Fax: 00963117220584 \ 00963117231501
Email: amthal-bahbouh@hotmail.com
Website: www.Bahbouh.com
Profiles: concrete products
Person in charge: Amthal Bahbouh
Branches & Agents:
Company Description: BAHBOUH TRADING & INDUSTRY
CO., LTD. Syria Damascus includes several factories in Syria,
a factory for concrete products, a factory for the iron industry,
a factory for the central metal processing plant, a factory for
engineering industries, a medical oxygen generator factory.
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شركة حببوح للتجارة والصناعة
البلد :سورية
رقم الستاند:

E10

العنوان :ريف دمشق ،النبك
اهلاتف00963117223000 \ 00963117220584 :
املوبايل00963944401660 :
الفاكس00963117231501 \ 00963117220584 :
الربيد االلكرتوني:

amthal-bahbouh@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.Bahbouh.com

االختصاص :منتجات بيتونية
الشخص املسؤول :أمثل حببوح
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة حببوح للتجارة والصناعة مقرها
الرئيسي سوريا دمشق تتضمن عدة مصانع يف سوريا  ,مصنع
للمنتجات البيتونيه,مصنع للحديد املشغول,مصنع للمجابل
البيتونيه املركزيه,مصنع للصناعات اهلندسيه,مصنع مولدات
االكسجني الطيب .وصيانه وجتارة الروافع الربجيه واملصاعد
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Baladna news
Country: Syria
Stand No:
Address: Mazza - Nazlat Al Akram - Building Huda - First Floor
Tel: 00963112000
Mobile:
Fax:
Email: info@baladnanews.net
Website: www.baladnanews.net
Profiles:
Person in charge: Editor-in-Chief and Executive Director Haidar Bahjat Suleiman
Branches & Agents:
Company Description: Baladna news’ is a website that
publishing breaking , daily news meets a needs of readers in most of domains , throw Selected media coverage .
The website is the most widespread by the followers counting .
And now its preparing for a new visible and readable start by different programs With the participation of a selected of Syrian stars of art and media
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بلدنا نيوز
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :مزة – نزلة األكرم – بناء اهلدى –الطابق األول
اهلاتف00963112000 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@baladnanews.net
www.baladnanews.net

االختصاص:
الشخص املسؤول:

رئيس التحرير واملدير التنفيذي حيدرة هبجت سليمان

الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :موقع ينشر أخبار عاجلة ويومية سريعة
اإليقاع تليب حاجة القراء من خالل التنوع يف شتى اجملاالت
من خالل خنبة إعالمية خمتارة تكتب يف مجيع اجملاالت ويعد
املوقع األوسع انتشارا من حيث عدد املتابعني  .ويستعد حاليا
النطالقته اجلديدة املرئية واملقروءة من خالل برامج منوعة
مبشاركة خنبة من جنوم الفن واإلعالم السوريني .
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Balkis Ceramic INDUSTRY
Country: Syria
Stand No: J1
Address: Damascus - Baramkeh - Halboni
Tel: 00963112255070
Mobile:
Fax: 00963112255070 Ext. 137
Email: sales@balkisceramic.com
Website: www.balkisceramic.com
Profiles: Ceramic
Person in charge: Yousef Alousi
Branches & Agents:
Company Description: Ourfali & Partners (Balkis Ceramic Industry). Was founded in Feb, 2000 with an area up to
148,000 sqm. The company paved the way to ceramic production in Syria. It produces wide range of wall, floor, borders
swimming, pools and skirting tiles according to the approved
international and Syrian standards. the company is distinguished by, its double-firing products and competitive price, in
line with its principal (prosperity for all).
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بلقيس لصناعة السرياميك
البلد :سورية
رقم الستاندJ1 :
العنوان :دمشق  -الربامكة  -احللبوني
اهلاتف00963112255070 :
املوبايل:
الفاكس 00963112255070 :حتويلة 137
الربيد االلكرتوني:

sales@balkisceramic.com

املوقع االلكرتوني:

www.balkisceramic.com

االختصاص :سرياميك
الشخص املسؤول :يوسف آلوسي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة بلقيس أورفه يل وشركاه يف
شباط عام 2000م .وختصصت يف صناعة السرياميك يف سورية
ضمن مساحة عمل تصل إىل  148000مرت مربع حيث تنتج
الشركة سرياميك األرضيات واجلدران الداخلية واخلارجية
واملسابح والنعل واألميال وفق املواصفات السورية والعاملية
املعتمدة .ومتتاز كافة منتجات الشركة باحلرق الثنائي وبأسعار
تنافسية متاشيا مع شعارها (الرفاه للجميع)
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Bejco Group
Country: Lebanon
Stand No: B21 / Hall 26
Address: Jamhour-Damascus Road-Lebanon
Tel: 009615768800 Ext 11
Mobile:
Fax: 009615768568
Email: bejco@bejcogroup.com
Website: www.bejcogroup.com
Profiles:
Person in charge: Wissam Bejjani
Branches & Agents:
Company Description: Bejco Group is a family business .In
1994 Bejco Automotive was established and became one of
the leading vehicle retail sub dealerships in Lebanon.In 1998
Bejco Insurance became brokers and consultants specialized in the insurance field .In 2015 Bejco Construction Tools
start to provide power tools with new systems and solutions;
in order to help our clients to achieve and maintain quality
performance and time management .
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بيجكو غروب
البلد :لبنان
رقم الستاند:

B21 / Hall 26

العنوان :مجهور ،طريق دمشق ،لبنان
اهلاتف 009615768800 :حتويلة 11
املوبايل:
الفاكس009615768568 :
الربيد االلكرتوني:

bejco@bejcogroup.com

املوقع االلكرتوني:

www.bejcogroup.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :وسام بيجاني
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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BEPCO
Country: Lebanon
Stand No: B4
Address:
Tel: 009614724240 / 009614724241 / 009614546645 / 009614547745
Mobile: 009613254452 / 00256793112222
Fax:
Email: Management@bepco-lb.com
Website: www.bepco-lb.com
Profiles: Boueri Engineering planning and consulting office
Person in charge: Eng. Gebran Boueri
Branches & Agents:
Company Description: BEPCO believes in Quality, Commitment, and Client Satisfaction. Over the past 33 years, he designed, supervised more than 207 Projects.
BEPCO prides himself on being Design Oriented rated by
challenge & construction value.
BEPCO owns great experience in the design of Villas, Restaurants, Offices, Habitations, Health Care, Hotels, Factories,
etc.
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بيبكو
البلد :لبنان
رقم الستاندB4 :
العنوان:
اهلاتف:

009614547745 / 009614546645 / 009614724241 / 009614724240

املوبايل00256793112222 / 009613254452 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

Management@bepco-lb.com

املوقع االلكرتوني:

www.bepco-lb.com

االختصاص:

مكتب بواري اهلندسي للدراسات والتخطيط واالستشارات اهلندسية

الشخص املسؤول :املهندس جربان بواري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :بيبكو تؤمن باجلودة وااللتزام وإرضاء العميل.
على مدى السنوات ال  33املاضية  ،قامت بالتصميم واإلشراف
ألكثر من  207مشاريع.
تفخر شركة بيبكو بأهنا شركة تصميم متخصصة تقييمها من
خالل قيمة التحدي والبناء.
متتلك بيبكو خربة كبرية يف تصميم الفيالت واملطاعم واملكاتب
واملساكن والرعاية الصحية والفنادق واملصانع وغريها.
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BIG-BEG
Country: Lebanon
Stand No: H15
Address: CHIYAH - BAADBA, LEBANON
Tel: 00961 1 282 191
Mobile: 009613354715
Fax: 00961 1 282 191 ext. 103
Email: info@big-beg.com
Website: www.big-beg.com
Profiles: Building design, architectural studies, and supervision.
Person in charge: Issam Geha
Branches & Agents: Darb Essim (Saida) - Ain El remaneh (Beirut)
Company Description: BEG (Bureau d’Etudes Geha) was established
in 1967 in Lebanon, and it catered to a large array of the engineering specialties
such as architectural, structural and MEP consultancy as well as the
design and build services.
The office undertook specialty projects such as restoration of churches, schools,
tunnels, bridges and sewer system studies at an urban scale.
In 1999, and from the newly opened Sidon office, the Geha practice further expanded its collaboration with engineers of various specialties.
In 2007, Eng. Samah Geha directed the office scope of studies towards larger
scale engineering works locally and abroad, namely for French firms such as
ADS and ECOBA.
In 2000, Eng. Issam Geha formed the office BIG (Bureau International de Genie) in Byblos to cover architectural and civil design along with supervision for
residential, commercial and touristic projects. BIG has collaborated with several
Lebanese firms on civil engineering studies catering to large scale projects in
Lebanon, Syria, United Arab Emirates, Morocco, Nigeria and other Arab and African countries.
In 2010, BIG relocated to Beirut, and the “Bureau International de Genie” merged
with “Bureau d’Etudes Geha” under the name BIG-BEG.
Today, BIG-BEG’s team consists of 35 engineers, technician and draftsmen.
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BIG-BEG

البلد :لبنان
رقم الستاند:

H15

العنوان :لبنان  -بعبدة  -شياح
اهلاتف009611282191 :
املوبايل009613354715 :
الفاكس:

009611282191ext, 103

الربيد االلكرتوني:

info@big-beg.com

املوقع االلكرتوني:

www.big-beg.com

االختصاص:

تصميم األبنية والدراسات املعمارية واإلشراف على التنفيذ

الشخص املسؤول :السيد عصام جحا
الفروع والوكالء :عني الرمانة (بريوت)  -درب عاصم (صيدا)
حملة عن الشركة:

تأسَس مكتب جحا للدراسات اهلندسيّة ( )BEGيف العام  1967يف منطقة
صيدا جنوب لبنان وكان يُعنى بِجميع األشغال اهلندسيّة :تصاميم بناء ،دراسات معماريّة ،دراسات
إنشائيّة ،دراسات كهربائيّة ،دراسات ميكانيكيّة ،ترخيص أبنية ،تنفيذ وإشراف.
تو ّلى املكتب أشغاالَ عدّة كاختصاص فنّيّ وهي :ترميم األبنية والكنائس األثريّة ،تصميم املدارس
والكنائس واإلشراف على بنائها ،االستشارات اهلندسيّة على اختالفها ،التعاون مع املهندسني املعماريّني
للقيام بالدراسات اإلنشائيّة لتصاميمهم ،دراسة تسليح األنفاق واجلسور ،دراسة التصريف الصحّيّ العامّ
يف عدد من القرى والبلدات.
يف العام  1999انتقل املكتب إىل بلدة درب-السيم جنوبيّ صيدا واستعاد نشاطه وبدأ بتوسيع أعماله
بالتعاون مع مهندسني من العائلة من خمتلف االختصاصات.
يف العام  2007استلم املهندس مساح جحا إدارته وحصر اختصاصَ املكتب يف الدّراسات اإلنشائيّة
لألعمال الكربى يف لبنان واخلارج وبدأ العمل مع املؤسّسات الفرنسيّة  ECOBAو.ADS
يف العام  2000أسس املهندس عصام جحا مكتب دراسات هندسية ( )BIGيف منطقة جبيل وكان يُعنى
بالدراسات اهلندسيّة املعماريّة واإلنشائية والرتاخيص ومتابعة األعمال واإلشراف على تنفيذ األبنية
السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة ،وكان يتعاون مع بعض الشركات اللبنانيّة للقيام بالدراسات االنشائيّة
لبعض املشاريع الكربى يف لبنان وسوريا واالمارات العربيّة املتّحدة واملغرب ونيجرييا وغريها من الدول
العربيّة واإلفريقيّة.
يف العام  2010انتقل املكتب اىل مدينة الشيّاح يف منطقة بعبدا (بريوت الكربى) و ّ
مت دمجُ مكتب عصام
جحا ومكتب جحا للدراسات اهلندسيّة حتت اسم ()BIG-BEG
تتكون اجملموعة احلالية من حوايل  35شخصًا بني مهندسني ورسّامني وتقنيّني.
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BOUERY-SARL
Country: Lebanon
Stand No: F14
Address: Hosrayel Jbail Lebanon Industrial Area
Tel: 009619790950
Mobile:
Fax: 009619790950
Email: bouery@bouerycontracting.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Fadi Elias Bouery
Branches & Agents:
Company Description: BOUERY SARL is a Lebanese
company specialized in Mechanical solutions & Steel works.
(Chilled water system, firefighting system, sanitary and
plumbing system) in addition to (industrial products, decorative products and stainless steel double skin chimneys)
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بواري  -ش م م
البلد :لبنان
رقم الستاند:

F14

العنوان :حصرايل جبيل ،لبنان املنطقة الصناعية
اهلاتف009619790950 :
املوبايل:
الفاكس009619790950 :
الربيد االلكرتوني:

bouery@bouerycontracting.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :فادي إلياس بواري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :بواري ش.م.م هي شركة لبنانية خمتصة يف
األعمال امليكانيكية واحلديدية (التدفئة والتربيد ،نظام
مكافحة احلرائق والسباكة) باإلضافة إىل األعمال احلديدية
اليت تتضمن أعمال صناعية والزخرفية واملداخن املزدوجة
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Brainwave
Country: Lebanon
Stand No: A5
Address: Beirut, Romieh
Tel: 009611881150
Mobile: 009613220501
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Kitchens, Doors, Wood industries
Person in charge: George Qiameh
Branches & Agents:
Company Description: Brainwave offers high end customized wood products, interior design finishing, furniture, accessories, Kitchens and doors manufacturing for homes, offices,
restaurants, hotels, etc. at reasonable prices.
Our brand’s promise is providing clients with superior quality at great value through our modern and upgraded factory
which is equipped with European machines.
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برين ويف
البلد :لبنان
رقم الستاند:

A5

العنوان :بريوت ،روميه
اهلاتف009611881150 :
املوبايل009613220501 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :مطابخ ،أبواب ،صناعات خشبية
الشخص املسؤول :جورج قيامة
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Building Systems
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, Kafar Soseh, Abi Bakar AlSuddek Street
Tel: 00963112128331
Mobile: 00963933507211
Fax: 00963112112604
Email: buildsys6@gmail.com
Website:
Profiles: Building material and Isolation
Person in charge: Eng. Amjad Diab
Branches & Agents:
Company Description: BAUER is a leading company in high
performance construction chemicals and mortars with more
than 50 years of experience.
Bauer Building technologies has a long backgrounds in developing and manufacturing high quality products. Using stateof-the-art technology. Market-ed expertise and outstanding
personalized services since 1970. Its main R&D (research
and development) laboratory is based in Germany. While the
company’s headquarters are based in Greece.
Supported by modern facilities and a fully automated production line at all stages, the company today has a production
ability of up to 2000 tons of dry mix mortars per day.
BAUER has more than 1000 satisfied partners in the Greek
market and currently exports successfully in Europe, Middle
East and Northern Africa.
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أنظمة البناء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،كفرسوسة ،شارع أبي بكر الصديق
اهلاتف00963112128331 :
املوبايل00963933507211 :
الفاكس00963112112604 :
الربيد االلكرتوني:

buildsys6@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :مواد بناء وعزل
الشخص املسؤول :م .أجمد دياب
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة رائدة يف جمال صناعة مواد البناء الكيميائية
عالية األداء ومواد اإلصالح و احملسنات اإلمسنتية .متتد خربة الشركة
ألكثر من  50عاما.
تتمتع شركة  BAUERبتاريخ طويل يف تطوير وتصنيع منتجات عالية
اجلودة باستخدام أحدث التقنيات العاملية مع خربة تراكمية يف خدمة ما
بعد البيع مع الزبائن مباشرة منذ عام  .1970يقع املخترب الرئيس
للتحديث والتطوير ( )R&Dيف أملانيا و اإلدارة العامة للشركة يف اليونان.
لدى شركة  BAUERمرافق حديثة و خطوط إنتاج آلية بالكامل
(جلميع املراحل) مما ميكن الشركة من الوصول إىل طاقة إنتاجية تصل
إىل  2000طن\يوميا
لدى شركة  BAUERما يزيد عن ألف موزع يف السوق اليوناني و تصدر
منتجاتنا إىل األسواق يف أوروبا ,الشرق األوسط و مشال أفريقيا.
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Business Experts Gate-BEGCountry: Syria
Stand No: E6
Address: Baghdad ST. Jadett ElNaeem, bldg NO.1099
Tel: 00963112336926
Mobile: 00963932101202
Fax: 00963112336927
Email: anas.baroudi@beg-me.com
Website: www.beg-me.com
Profiles: Agents of metal industries lab and services
Person in charge: Eng. Anas Baroudi
Branches & Agents:
Company Description: Business Experts Gate Ltd.(BEG)is
an independent leading organization providing:
• Electrical steel towers, lighting steel poles, water systems
isolated steel pipes (We are an exclusive agent in Syria for a
huge steel factory in Jordan).
• Integrated solutions in the field of Information and Communication Technologies.
• Targeting the large organizations & government as well as
IT infra-structure system integrators and Turnkey Solutions
providers.
• Electrical power systems solution and green energy.
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بوابة خرباء األعمال
البلد :سورية
رقم الستاند:

E6

العنوان :شارع بغداد  -جادة النعيم  -بناء 1099
اهلاتف00963112336926 :
املوبايل00963932101202 :
الفاكس00963112336927 :
الربيد االلكرتوني:

anas.baroudi@beg-me.com

املوقع االلكرتوني:

www.beg-me.com

االختصاص :وكالء معمل صناعات معدنية وخدمات
الشخص املسؤول :م .أنس بارودي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة بوابة خرباء األعمال حمدودة املسؤولية
هي شركة رائدة يف اجملاالت التالية:
وكالء يف سورية للشركة العربية لصناعة املواسري املعدنية وهي
واحدة من أضخم املنشاَت الصناعية يف األردن املتخصصة
بصناعة أبراج الكهرباء واالتصاالت باإلضافة إىل املواسري
املعدنية املعزولة و اجمللفنة وأعمدة االنارة تقديم احللول
املتكاملة لقطاعي االتصاالت ونظم املعلومات جلميع املنشات
الضخمة والشركات اخلاصة واحلكومية تقديم حلول الطاقة
والطاقة البديلة .
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Care Plus
Country: Lebanon
Stand No: H23
Address: DeDe center, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon
Tel: 009611334210
Mobile:
Fax:
Email: info@carepluslb.com
Website: www.carepluslb.com
Profiles:
Person in charge: Dany ElKhoury
Branches & Agents:
Company Description: CARE PLUS dedicated to provide
superior health services at home. Our aim is to meet the physical, mental, and emotional needs of our patients and their
families. You can find all your medical needs at our SHOWROOM (medical equipment & supplies, respiratory equipment
& supplies, wound care supplies, medical corsets, neck collars and up to 10000 medical items...).
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كري بالس
البلد :لبنان
رقم الستاند:

H23

العنوان :سنرت دي دي ،جادة تشارلز مالك ،أشرفيه ،بريوت ،لبنان

اهلاتف009611334210 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@carepluslb.com
www.carepluslb.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :داني اخلوري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :كري بالس شركة متخصصة بالتمريض
املنزيل واملعدات الطبية هبدف تأمني الراحة الصحية ،النفسية
واجلسدية للمريض وعائلته .
ميكنكم احلصول على كل املعدات واملستلزمات الطبية ،معدات
التنفس ،مستلزمات العناية باحلروق واجلروح وأكثر من 10000
قطعة طبية .
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C-Holding sal
Country: Lebanon
Stand No: H6-H8 (Hall 26)
Address: Beirut – Lebanon
Tel: 009611257999
Mobile:
Fax:
Email: najemcarla@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Eng. Carla Najem
Branches & Agents:
Company Description: A Holding company in charge of
managing capital and equity for investing in developing new
businesses, or in scaling up existing business and corporate.
A consulting firm, founded in 2014 by a group of Engineers
and emerging businessmen.
A global platform of know-how and expertise to provide tutorial for new ideas of high potential to develop, launch and grow
in a secure atmosphere.
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سي هولدنغ القابضة
البلد :لبنان
رقم

الستاندH6-H8 (Hall 26) :

العنوان :بريوت ،لبنان
اهلاتف009611257999 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

najemcarla@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندسة كارال جنم
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة قابضة تستقطب تدير وتوظف
اإلستثمارات يف تطوير مشاريع جديدة أو يف الشركات
واألعمال القائمة عرب متلك أسهم وإدارهتا.
شركة استشارية متخصصة تأسست سنة  ٢٠١٤يف بريوت ،لبنان
من قبل مهندسني ورائدي أعمال.
منصة جامعة لعدة شركات وأفراد وخربات من خمتلف امليادين
واألعمال تواكب املبدعني واألفكار اخلالقة اجلديدة وتساعدهم
يف تطويرها وتأسيسها وإطالقها.
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Commerical Bank of Syria
Country: Syria
Stand No: E3 - E7
Address: Damasus, Youssef AlAzmeh Square, Public Administration of the Commerical Bank of Syria
Tel: 00963112381400
Mobile:
Fax: 00963112216975
Email:
Website: www.cbs-bank.sy
Profiles: Bank
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:

108

املصرف التجاري السوري
البلد :سورية
رقم الستاند:

E3 - E7

العنوان :دمشق ،ساحة يوسف العظمة ،اإلدارة العامة
للمصرف التجاري السوري
اهلاتف00963112381400 :
املوبايل:
الفاكس00963112216975 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

www.cbs-bank.sy

االختصاص :القطاع املصريف
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي أحدثت
مبوجب املرسوم التشريعي رقم \ \35لعام  2006يتمتع
بالشخصية اإلدارية واالستقالل املايل واإلداري ويرتبط بوزير
املالية علما بأنه تأسس يف العام  1967وورد يف سجل املصارف
لدى مديرية مفوضية احلكومة يف مصرف سورية املركزي
حتت الرقم \ \1بتاريخ  2002\12\28وهو مسجل يف وزارة
االقتصاد والتجارة اخلارجية بالسجل التجاري رقم 2755
تاريخ  1959\6\4ويبلغ رأس مال املصرف  70مليار لرية سورية
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Constech M. East
Country: Lebanon
Stand No: OU-8
Address: Ballouneh-Lebanon
Tel: 009613601360
Mobile:
Fax:
Email: office@constech.me
Website:
Profiles:
Person in charge: Elie Shoucair
Branches & Agents:
Company Description: With more than 60 years of experience in the sector of agriculture and construction. Constech
M. East offers the best solution with the la superior high quality and durable European machinery. SCHAEFFER “Superior
Technology and high quality for maximum performance, multifunctional articulated telescopic wheel loaders. Made in Germany with more that 60 attachments.
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كونس تك م .ايست
البلد :لبنان
رقم الستاند:

OU-8

العنوان :لبنان ،بلونة
اهلاتف009613601360 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

office@constech.me

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :إيلي شقري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :لدينا اكثر من  ٦٠عاما من اخلربة يف قطاعي
الزراعة و الصناعة .كونس تك م .إيست تقدم افضل احللول
بأحدث املعدات أوروبية العالية اجلودة .جرافات املانية شفر
تلسكوب اليت ميكنك ان تستعمل من خالهلا اكثر من ٦٠
ملحقة.
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Construction Contractors Association
Country: Syria
Stand No:
Address: Al Adawi - Next to ministry of oil bldg.
Tel: 00963114457791
Mobile: 00963944432454
Fax: 00963114447991
Email:
Website:
Profiles: Construction Contractors Association
Person in charge: Eng. Mohammed Ramadan
Branches & Agents: Heads of branches
Company Description: specializes in the constructions and
construction of governmental buildings.
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نقابة مقاويل اإلنشاءات يف سورية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق العدوي جانب مبنى وزارة النفط
اهلاتف00963114457791 : :
املوبايل00963944432454 :
الفاكس00963114447991 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :نقابة مقاوالت
الشخص املسؤول :م .حممد رمضان
الفروع والوكالء :روؤساء الفروع
حملة عن الشركة :هي نقابة مهنية بشؤون البناء واإلعمار
اخلاصة باملباني احلكومية من خالل عدد كبري من املقاولني
السوريني الذين يعملون يف هذا اجملال ومن خمتلف
االختصاصات من بناء وطرق وصرف صحي وكهرباء وغريها .
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Cosmopolitan business center
Country: Syria
Stand No:
Address: Damacus, Mazze
Tel:
Mobile: 00963956505020
Fax:
Email:
Website: www.cbcenter.com
Profiles: Businessmen Services
Person in charge: Hussam AlNaffakh
Branches & Agents:
Company Description: Cosmopolitan business center cbc
Offers completed investment and consultative services for
companies and business men outside their countries, that’s
through strategic service alliance.
It’s also an economic information center that’s provide the exploiter to put the target marketing plan.
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املركز العاملي لألعمال
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق املزة
اهلاتف: :
املوبايل00963956505020 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

www.cbcenter.com

االختصاص :خدمات رجال األعمال
الشخص املسؤول :حسام النفاخ
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

املركز العاملي لالعمال CBC
يقدم خدمات استثماريه و استشاريه متكامله للشركات و رجال
االعمال خارج بلدهم  .و ذلك عن طريق حتالف خدمي اسرتاتيجي
كما انه مركز معلومات اقتصاديه تفيد املستثمر يف رسم خريطه
السوق املستهدفه .
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Crazy beeez
Country: Syria
Stand No: B10
Address: Free zone, Damascus
Tel: 009631121394607
Mobile: 00963933801880
Fax:
Email: Ibrahem.hai@crazybeeez.com
Website: WWW.crazybeeez.com
Profiles: architecting and graphic designing
Person in charge: Ismail Haidar
Branches & Agents:
Company Description: We have started Advertising Design as

: Crazy Bees, and following to our launch in business market, we
have arranged our group in order to be enlarged through various
fields, such as programming, video games, web designing, animation, and advertising design.
Our name: CRAZY BEEES gives our basic concept, to do job in
a regular manner and part tasks professionally, exactly, same as
the beehive, since bees are the most regular and careful creatures,
who work hard in order to gain right and accurate results. Our bees
business basic principal PLUS our crazy creation in both ideas and
performance, lead eventually to different and distinguish conclusion
and effects..
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كريزي بيز
البلد :سورية
رقم الستاندB10 :
العنوان :دمشق املنطقة احلرة
اهلاتف009631121394607 :
املوبايل00963933801880 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

Ibrahem.hai@crazybeeez.com

املوقع االلكرتوني:

WWW.crazybeeez.com

االختصاص :هندسة معمارية وغرافيك ديزاين
الشخص املسؤول :امساعيل حيدر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

األهداف :هتدف crazy beeez :إىل تقديم خدمات نوعية يف خمتلف جماالت التصميم عن
طريق جمموعة متميزة من املهندسني و املصممني احملرتفني يف جماالهتم .
الرؤية  :تنطلق رؤية  crazy beeezمن التفرد والتميز من خالل تقديم أعمالنا مبستوى
يرتقي إىل العاملية .
من حنن ؟ :شركة متخصصة يف تقديم خدمات التصميم وكل ما يتعلق يف هذا اجملال  ,نؤمن أن
التصميم هو إحدى لغات التواصل ولدينا احلافز للمشاركة يف حوار األفكار من خالل التصميمات
اليت نقدمها .
املهمة :
اهلندسة املعمارية
التصميم الداخلي
الدعاية واإلعالن
تصميم املواقع اإللكرتونية
تصميم الرسومات املتحركة
الرسالة  :نسعى للوصول ملستوى يتحقق فيه إندماج فكري بيننا وبني عمالئنا بنسبة تتجاوز
منافسينا بوضوح لكي حنقق الرضا املثايل للعمالء.
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DALAL STEEL INDUSTRIES
Country: Lebanon
Stand No: D2
Address: Lebanon
Tel: 00961 1 282 555
Mobile:
Fax: 00961 1 283 555
Email: info@dalalsteel.com
Website: www.dalalsteel.com
Profiles:
Person in charge: Mirna Dalal
Branches & Agents: 00963936798799
Company Description: Dalal Steel Industries is one of the only
companies in the world that manufacture such a wide range of products,
including:
• Steel Buildings
• Prefab Houses
• Shelters
• Containers
• Cranes
• Cold Storage
• Sandwich Panels
• Covering Panels
• Solar Panel
• Accessories
• Warehouse Solutions and Storage Systems
• Camps
• Affordable Houses
• Architectural Façades.
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DALAL STEEL INDUSTRIES

البلد :لبنان
رقم الستاند:

D2

العنوان :لبنان
اهلاتف009611282555 :
املوبايل:
الفاكس009611283555 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@dalalsteel.com
www.dalalsteel.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :مرينا دالل
الفروع والوكالء00963936798799 :
حملة عن الشركة:
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Damascus Cham Holding
Country: Syria
Stand No: Hall 26 – F4-G3
Address: Marota city, Damascus- Syria
Tel: 00963 11 9417 - 00963 11 6115068
Mobile:
Fax: 00963 11 611 5094
Email: info@damacham.sy
Website: www.damacham.com
Profiles:
Person in charge: Nassouh AlNabelsi
Branches & Agents:
Company Description: Established on 17 December 2016
as a private holding company.
Capital: SYP 60,000,000,000
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.
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.
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دمشق الشام القابضة
البلد :سورية
رقم الستاند:

Hall 26 – F4-G3

العنوان : :ماروتا سييت  ،دمشق -سورية
اهلاتف00963 11 6115068 - 00963 11 9417 :
املوبايل:
الفاكس00963 11 6115094 :
الربيد االلكرتوني:

info@damacham.sy

املوقع االلكرتوني:

www.damacham.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :نصوح النابلسي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة دمشق الشام القابضة بتاريخ  17كانون
األول لعام  2016كشركة خاصة .
رأمسال الشركة  60,000,000,000 :لرية سورية
دمشق الشام القابضة تسعى بأن تكون و احدة من الشركات اخلاصة
الرائدة من خالل األداء املميز و جودة اخلدمات اليت تقدمها للمجتمع و
باإلضافة حللول رئيسية لتطوير دمشق و خدماهتا يف كل اجملاالت.
مهمتنا :نسعى خللق شراكات اسرتاتيجية حتقق للمستثمرين بيئة
استثمارية أمنة بعوائد اقتصادية و اجتماعية تساهم يف تطور مدينة
دمشق و دعم االقتصاد الوطين
رؤيتنا  :أن نكون واحدة من الشركات السورية الرائدة يف جمال االستثمار
و تطوير االعمال و اخلدمات .
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Damascus Securities Exchange
Country: Syria
Stand No: A8
Address: Damascus, Msaken Barzeh
Tel: 00963115190099
Mobile: 00963991111160
Fax: 00963115190099
Email: info@dse.sy
Website: www.dse.sy
Profiles:
Person in charge: Osama Hasan
Branches & Agents:
Company Description: On 01.10.2006 Dr.Al Assad,
the President of Syrian Arab Republic issued Decree 55
(Stock Exchange Act) establishing a market for the trade of
securities, known as the Damascus Securities Exchange
(the Exchange).
The Exchange is a public institution. It is self financing
although the setup cost and deficit are largely financed by
Governmental loans. The intention is ultimately to transfer the
Exchange into a shareholding company.
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سوق دمشق لألوراق املالية
البلد :سورية
رقم الستاند:

A8

العنوان :دمشق مساكن برزة مسبقة الصنع حي املنارة
اهلاتف00963115190099 :
املوبايل00963991111160 :
الفاكس00963115190099 :
الربيد االلكرتوني:

info@dse.sy

املوقع االلكرتوني:

www.dse.sy

االختصاص :السوق املايل
الشخص املسؤول :أسامة حسن
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :أحدثت سوق دمشق لألوراق املالية ،مبوجب املرسوم
التشريعي رقم /55/لعام  2006ونص املرسوم على أن تتمتع السوق بالشخصية
االعتبارية ،واالستقالل املايل واإلداري ،و ترتبط هبيئة األوراق واألسواق املالية
السورية وتعمل حتت إشرافها ،وحبيث يكون املقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق،
مت االفتتاح الرمسي للسوق يف . 2009/03/10
رؤيتنا :دعم االقتصاد الوطين من خالل اتاحة الفرص لتعبئة املدخرات احمللية
وجذب االستثمارات وحتفيز السوق األولية اليت يتم فيها إنشاء شركات مسامهة
جديدة وزيادة رؤوس أمواهلا لدفع عملية التنمية االقتصادية ورفع مستوى
املعيشة لكافة فئات اجملتمع.
ً
رسالتنا :تسعى سوق دمشق لألوراق املالية حنو التميز باعتبارها جزءا هاما من
االسرتاتيجية الوطنية الشاملة لسورية مع النظرة حنو تطوير السوق لتصبح
مركزاً مالياً اقليمياً رائداً يف الوطن العربي والعامل.
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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: Dr.Eng.Salman Mahmoud
Branches & Agents:
Company Description: The study of architecture in
Damascus began for the first time at the Higher Institute of Fine
Arts, which was established in 1960. The duration of the study of
architecture was four years followed by the graduation project.
In 1982 issued executive regulations of the law regulating universities
including the creation of the faculty of architecture in Damascus in
1984 created the faculty of architecture at the university of Damascus
have also been issued in the same year ,the internal regulations of the
faculties of architecture at universities in the country , including sections of the
faculty ,academic degrees ,the duration of the study, acceptance and the
conditions for success ,graduate also opened (Diploma,Master,Doctorate).
In 2003\2004 the graduate center to renovate the buildings and centers
of historical and archaeological cities opened in collaboration with the
institute (Chaillot) French in Paris ,the graduated from the center get the
Master qualification and specialization in the restoration of historic
buildings and archaeological sites and cities certificate .In 2008,Master opened in
collaboration with the university of MARNE LA VALLEE VAL French in Paris
, the graduate gets a masters qualification and specialization certificate .
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جامعة دمشق (كلية اهلندسة املعمارية)
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق-الربامكة
اهلاتف:
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :الدكتور املهندس سلمان حممود
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :بدأت دراسة هندسة العمارة يف دمشق ألول مرة يف املعهد
العايل للفنون اجلميلة الذي أحدث يف عام  .1960وكانت مدة دراسة اهلندسة
التخرج.
مشروع
يتلوها
سنوات
أربع
فيه
املعمارية
يف عام  1982أصدرت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات متضمنة
إحداث كلية اهلندسة املعمارية يف جامعة دمشق يف عام . 1984
أحدثت كلية اهلندسة املعمارية يف جامعة دمشق كما صدرت يف نفس العام
الالئحة الداخلية لكليات اهلندسة املعمارية يف جامعات القطر متضمنة أقسام
وشعب الكلية ،كما افتتحت الدراسات العليا بكامل األقسام لشهادات الدبلوم
واملاجستري والدكتوراه ،يف عام  2004\2003افتتح مركز الدراسات العليا لرتميم
األبنية ومراكز املدن التارخيية واألثرية وذلك بالتعاون مع معهد (شايو)
الفرنسي يف باريس ،حيصل املتخرج من هذا املركز على شهادة ماجستري
التأهيل والتخصص يف ترميم املباني واملدن التارخيية واألثرية .يف عام 2008
افتتح ماجستري بالتعاون مع جامعة مارن الفاليه الفرنسي يف باريس،
حيصل املتخرج فيه على شهادة ماجستري التأهيل والتخصص.
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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: Dr.Eng.Shkri AL Baba
Branches & Agents:
Company Description: It was established under the
Presidential Decree No. 1191 of 1959 and was inaugurated in
the academic year 1961-1962 under the name of the College
of Engineering. The purpose of this college was to prepare
engineers who contribute to the construction of the industrial
foundation, especially the major projects that constitute the
main part of the economic and social development plan. Later,
after the creation of other engineering faculties, the Faculty
of Civil Engineering separated from the modern engineering
colleges and changed the name of the Faculty of Engineering
to the Faculty of Civil Engineering in 1968.
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جامعة دمشق (كلية اهلندسة املدنية )
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – برامكة
اهلاتف:
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :الدكتور املهندس شكري البابا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست مبوجب املرسوم اجلمهوري رقم
 /1191/لعام  1959وافتتحت يف العام الدراسي 1962-1961
حتت اسم كلية اهلندسة ،وكانت الغاية من إنشاء هذه الكلية
اعداد مهندسني يسامهون يف بناء األساس الصناعي وخاصة
للمشاريع الكربى اليت تشكل اجلزء األساسي يف خطة التنمية
االقتصادية واالجتماعية .والحقاً بعد أن مت إحداث كليات
هندسية أخرى انفصلت كلية اهلندسة املدنية عن كليات
اهلندسة احملدثة وعدل اسم كلية اهلندسة ليصبح كلية اهلندسة
املدنية وذلك يف عام .1968
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Dar Afamia Eng Group
Country: Syria
Stand No: E2
Address: Hama - Abel fediah - seventh land
Tel: 00963332311001
Mobile:
Fax:
Email: info@dar-afamia.com
Website: www.dar-afamia.com
Profiles:
Person in charge: Eng. Yakoub Kassabbachi
Branches & Agents:
Company Description: Dar Afamia Engineering Group was
founded in 1996 And Consists of :
- Dar Afamia EST Engineering.
- Karam for Transport, Trading and Engineering Works.
- Dar Afamia Consulting Engineers. and was a leader in
modern engineering. We have established principles for the
work of the group to ensure the success of all stages of work
and is expanding our branches in all cities now to be able to
participate in the reconstruction of Syria .
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جمموعة دار أفاميا اهلندسية
البلد :سورية
رقم الستاند:

E2

العنوان :محاة
اهلاتف00963332311001 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@dar-afamia.com
www.dar-afamia.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس يعقوب قصاب باشي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست جمموعة دار أفاميا للهندسة عام
 . 1996تتألف جمموعة دار أفاميا للهندسة :
 -1مؤسسة دار افاميا للهندسة .
 -2شركة كرم للنقل والتجارة واالعمال اهلندسية .
 - 3شركة دار افاميا لالستشارات اهلندسية .واليت كانت ومازالت
الرائدة يف اجملال اهلندسي احلديث كما مت وضع أسس و
مبادئ لعمل اجملموعة لضمان جناح كافة مراحل العمل ،و يتم
توسيع فروعنا يف كافة احملافظات حاليا لنتمكن من املشاركة
يف اعادة اعمار سوريا .
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Development & Construction Co. for Trading & Contracting

Country: SYRIA
Stand No: B3-A4
Address: Syria, Damascus, Saleh AlAli Street, Qodmani bldg, ground floor
Tel: 00963114450322
Mobile: 00963943000401
Fax: 00963114455822
Email: info@dctc.biz
Website: www.dctc.biz
Profiles: Engineering services, Execution of contracting projects, Beaton
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description: Development & Construction Co.
for Trading and Contracting (DCTC) was established in 2005
under supervision and management of a group of specialist
engineers.
- DCTC has been working since then and until now in executing mega-projects in the field of industrial facilitates rehabilitation, in the field of executing the civil works of the production
lines in cement plants also in the field of infra-structure, roads
and bridges.
- DCTC has its own facility to produce the ready mixed concrete (DCTC for Concrete) in Damascus Countryside - Hafeer, whereas the facility is provided with all needed machineries and equipment.
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االمناء والبناء للتجارة واملقاوالت م.م
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:

B3-A4

سوريا ،دمشق ،املزرعة ،شارع صاحل العلي ،بناء قضماني ،ط أرضي

اهلاتف00963114450322 :
املوبايل00963943000401 :
الفاكس00963114455822 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:

info@dctc.biz
www.dctc.biz

خدمات هندسية ،تنفيذ مشاريع مقاوالت ،جمبول بيتوني

الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة االمناء والبناء عام 2005
بإشراف وإدارة جمموعة من املهندسني املختصني .نفذت الشركة
من تاريخ تأسيسها ولتارخيه جمموعة من املشاريع الكبرية يف
قطاع تأهيل املنشآت الصناعية وتنفيذ األعمال املدنية خلطوط
اإلنتاج ،باإلضافة لقطاع العقد الطرقية واجلسور .كما متلك
الشركة منشأة إلنتاج البيتون يف منطقة حفري جمهزة بكافة
اآلليات واملعدات الالزمة .
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Directorate General of real estate interests
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Althourah str.
Tel: 00963112137930
Mobile:
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Eng.Mr.Khaled Khalil Al-Khouder
Branches & Agents:
Company Description:
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املديرية العامة للمصاحل العقارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق شارع الثورة
اهلاتف00963112137930 : :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :املدير العام املهندس خالد خليل اخلضر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Douaihy Pour Le Bois
Country: Lebanon
Stand No: G9
Address: Lebanon - Adonis industrial zone
Tel: 009619216115
Mobile:
Fax: 009619216114
Email: Marianne.jreij@douaihypourlebois.com
Website: www.douaihypourlebois.com
Profiles:
Person in charge: Marianne Jreij
Branches & Agents:
Company Description: Douaihy pour le bois has primly
established itself as a leading wood supplies in the Lebanese
market.
The company is integrated into every aspect of wood,
especially the melamine faced chipboard “MFC” as we are the
sole distributor of “EGGER” products in Lebanon.
We also provide “parquet”, door, exterior, and many other
related products.
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دويهي لألخشاب
البلد :لبنان
رقم الستاند:

G9

العنوان :لبنان – املنطقة الصناعية بأدونيس
اهلاتف009619216115 :
املوبايل:
الفاكس009619216114 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

Marianne.jreij@douaihypourlebois.com
www.douaihypourlebois.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :ماريان جريج
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Electrical & Electronic Engineering Group (EEE-Group)
Country: Lebanon
Stand No:
Address: Amborium bldg. 797, 4th floor, Alrabieh public road, matn
Tel: 009614524103
Mobile: 009613302028 / 009613304011
Fax: 009614524402 / 009614524102
Email: info@eee-group.net
Website: www.eee-group.net
Profiles:
Person in charge: Elias Shbib / Jan AlHawa
Branches & Agents:
Company Description: EEE Group s.a.r.l is one of the leading
Electrical & Mechanical company in Lebanon, since its inception in
1994 by a group of engineering.
EEE Group s.a.r.l has provided fully engineered electromechanical
and building service solutions to construction projects. Its track record includes most prestigious and iconic developments, from hotels, resort spas and retail, to cinema, leisure and exhibition spaces
in Lebanon and in many countries around the globe such Russia,
Algeria, Ethiopia, Turkmenistan, Iraq, Pakistan, Djibouti and Liberia.
The company has three divisions & workshop under its umbrella:• ELECTRICAL DIVISION
• MECHANICAL DIVISION
• MAINTENANCE DIVISION
These services include MEP Installation, Refurbishment, Retrofit
and Maintenance.
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شركة اجملموعة اهلندسية للكهرباء واأللكرتونيك (إي إي إي غروب)

البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان :مبنى امبوريوم  - 797ط - 4طريق عام الرابية  -املنت

اهلاتف009614524103 :
املوبايل009613304011 / 009613302028 :
الفاكس009614524102 / 009614524402 :
الربيد االلكرتوني:

info@eee-group.net

املوقع االلكرتوني:

www.eee-group.net

االختصاص:
الشخص املسؤول :الياس شبيب  /جان اهلوا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

شركة اجملموعة اهلندسية للكهرباء واأللكرتونيك (إي إي إي غروب)
هي واحدة من الشركات الكهربائية وامليكانيكية الرائدة يف لبنان  ،منذ إنشائها يف عام  1994من قبل
جمموعة من اهلندسة.
لقد قامت جمموعة إي إي إي غروب بتوفري حلول هندسية إلكرتوميكانيكية وخدمات بناء مصممة
بالكامل ملشاريع البناء .ويشمل سجلها أكثر املشاريع تطوراً ومتيزاً  ،من الفنادق واملنتجعات الصحية
والتجزئة  ،إىل أماكن السينما والرتفيه والعامل يف لبنان ويف العديد من البلدان حول العامل مثل روسيا
واجلزائر وإثيوبيا وتركمانستان والعراق وباكستان وجيبوتي وليربيا. .
الشركة لديها ثالثة أقسام و ورشة عمل حتت مظلة:
• قسم الكهرباء
• قسم ميكانيك
• قسم الصيانة
وتشمل هذه اخلدمات تركيب اعمال اهلندسة الكهربائية وامليكانيكية  ،التجديد  ،التحديث والصيانة.
يتم توفري مجيع هذه اخلدمات من قبل فريق من املوظفني الفنيني واهلندسيني ذوي اخلربة الذين
يقدمون خدمة على مدار الساعة .تتعهد شركة إي إي إي غروب بتقديم خدمات موثوقة من خالل
فريقها املتمرس والرد يف الوقت املناسب على طلبات العمالء  ،واليت تدعمها سياسات اجلودة القوية
للشركة.
اخلدمات األساسية اليت تقدمها جمموعة إي إي إي غروب للعمالء تشمل خدمات اإلنشاء
الكهروميكانيكية اجلاهزة والتخطيط ؛ إدارة املرافق مبا يف ذلك العمل التعاقدي والصيانة الكاملة
وخدمات إدارة مرافق الطلب ؛ وحتسني الطاقة  ،مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل .
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Electronic Afzar Azma
Country: Iran
Stand No: C7 C9
Address: No.1 , Rooz alley , Tavanir St. Tehran, Iran
Tel: 0098218887888
Mobile:
Fax: 0098218887889
Email: info@afzarazma.com
Website: www.afzarazma.com
Profiles:
Person in charge: Mohammad Ali Darazi
Branches & Agents: International United for Consulting and
Construction LTD (IUCC),
Abu bakr sedik St., Fawaz Building, Lebanon, Beirut
Tel: +96171855089 Fax: +9613855099
E-mail: ahmedelzein@hotmail.com
Company Description: Design and Manufacturing of all kind
of Advanced and Smart Electricity Meters
EAA was established in 1980. Now, with more than 600 employees our capacity is 6 million units per year. We had installed near 9 million cost-effective and reliable meters in the
region.
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افزار آزما
البلد :إيران
رقم الستاند:

C7 C9

العنوان :طهران
اهلاتف0098218887888 :
املوبايل:
الفاكس0098218887889 :
الربيد االلكرتوني:

info@afzarazma.com

املوقع االلكرتوني:

www.afzarazma.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :حممد علي درازي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Elettronica Veneta SPA
Country: Italy
Stand No: B10
Address: Via Postumia 16 - 31045 Motta di Livenza - Treviso, Italy
Tel: +39 0422 7657
Mobile:
Fax: :+39 0422 861901
Email: mbello@elettronicaveneta.com
Website: www.elettronicaveneta.com
Profiles: Educational and Equipment
Person in charge: Michele Bello
Branches & Agents:
Company Description: Elettronica veneta spa is an Italian
company that, since 1963 has specialized in educational
solutions we design, manufacture and install didactic
equipment and laboratories. We have been cooperating with
ministries of education and international agencies all over the
world.
All of our products and laboratories are flexible, modular and
ergonomic.
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Elettronica Veneta SPA

البلد :ايطاليا
رقم الستاند:

B10

العنوان:
اهلاتف+3904227657 :
املوبايل:
الفاكس+390422861901 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

mbello@elettronicaveneta.com
www.elettronicaveneta.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :مايكل بيللو
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

141

Elias & Georges Daher Co.
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, Albetarah Square
Tel: 00963115412367
Mobile: 00963944296664
Fax: 00963114461542
Email: desteco-sy@hotmail.com
Website:
Profiles: Manufacture of water pumps
Person in charge: Georges Daher
Branches & Agents: Damascus, Lattakia
Company Description: Since 1924 in cooperation with Greek partners to
establish Stefano & Daher &co. Which is engaged in the manufacture of Desteco water
pumps.
The design of the Desteco pumps is in accordance with the specifications, and standards
of the French company Alta, and it is a high quality for many agricultural and even
industrial projects such as fire extinguishers….
We participated in many exhibitions and won medals and certification of appreciation.
In order to compete in performance, our company.
Provided after sales service providing customers with cutting-edge parts, permanent
maintenance and warranty for years in 1983 a simple modification was made to the name
of the company to become: Elias and George Daher co., while continuing to
provide the quality and service and the same outstanding performance of the desteco
pump with the presence of many distributors inside and outside the country.
Despite the circumstances experienced by our beloved country Syria, but the labs is still
ready to meet the same readiness, quality and technical….
We, as the late president Hafez al-Assad said, are in country that ”we eat from what we
plant and wear what we make”.
On the path of the eternal president and with the encouragement of President Dr. Bashar
Hafez al-Assad, the permanent supporter of industrialists and industry in Syria we will stay
and continue.
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شركة الياس وجورج ضاهر
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،دوار البيطرة
اهلاتف00963115412367 :
املوبايل00963944296664 :
الفاكس00963114461542 :
الربيد االلكرتوني:

desteco-sy@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :صناعة مضخات املياه
الشخص املسؤول :جورج ضاهر
الفروع والوكالء :دمشق ،الالذقية
حملة عن الشركة :منذ عام  1924مت بالتعاون املشرتك مع شركاء يونانيني العمل على
تأسيس شركة ( استيفانو وضاهر و شركاه) اليت تعمل يف جمال صناعة مضخات املياه العامودية
من ماركة ديستيكو .
إن تصميم مضخة ديستيكو مطابق ملواصفات ومقاييس شركة (ألتا ) الفرنسية  ,كما أهنا ذات
جودة عالية ونوعية مميزة للكثريين من املشاريع الزراعية وحتى الصناعية كمضخات ملعامل الرخام
وغريها وكمضخات أطفاء للحريق .
شاركت مضختنا بالعديد من املعارض وحازت على العديد من امليداليات وشهادات التقدير . .
وحرصا» منا على املنافسة يف األداء ,قامت شركتنا بتقديم خدمة ما بعد البيع ؛ حيث أمنت
لزبائنها قطع التبديل الالزمة والصيانة الدائمة والكفالة املطلوبة لسنني . .
ويف عام  1983مت تعديل بسيط السم شركتنا لتصبح باسم :
(شركة الياس و جورج ضاهر ) مع استمرارها بتقديم اجلودة واخلدمة واألداء املتميز ذاته ملضخة
ديستيكو مع وجود العديد من املوزعني هلا داخل القطر وخارجه . .
ورغم الظروف اليت مر هبا بلدنا احلبيب سوريا  ,إال أن معملنا اليزال على استعداد لتلبية
احتياجات زبائننا الكرام وبنفس اجلاهزية واجلودة والتقنية . .
فنحن وكما قال الرئيس الراحل حافظ األسد ( :حنن ببلد نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع )
فعلى خطى الرئيس اخلالد وبتشجيع من الرئيس الدكتور بشار حافظ األسد الداعم الدائم
للصناعيني وقطاع الصناعة يف سوريا سنبقى وسنستمر .
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Embassy of South Africa
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – West Mezeh
Tel: 009631161351520
Mobile:
Fax: 00963116111714
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: H.E Mr. Shaun Byneveldt
Branches & Agents:
Company Description:
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سفارة جنوب أفريقيا
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق املزة الغربية
اهلاتف009631161351520 : :
املوبايل:
الفاكس00963116111714 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :سعادة السفري شون بينيفلدت
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

145

Embassy of the Republic Of Indonesia
Country: Syria
Stand No:
Address: Mezzeh Eastern Villas, Al Madina Al Munawwara str. Building no 26.
Tel: 00963 11 611 9630 / 6 /1
Mobile:
Fax: 00963 11 611 9632
Email: kbridamaskus@kemlu.go.id
Website: www.damascus.kemlu.go.id
Profiles:
Person in charge: H.E Mr.Djoko Harjatno
Branches & Agents:
Company Description: ”Diplomatic relations between
Indonesia and Syria were established in 1947. Since then up
until now those relation had remained in constant
development, despite the ongoing crisis in Syria.
The Indonesian embassy is located in Damascus , mezzah
eastern villas. H.E the ambassador is the head of mission,
with a number of staff.
By keeping the embassy open, the cooperation relations
between two countries will certainly further enhanced and
developed.
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سفارة إندونيسا
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :مزة فيالت شرقية  ،شارع املدينة املنورة بناء رقم 26
اهلاتف00963116119630/6/1 : :
املوبايل:
الفاكس00963116119632 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

kbridamaskus@kemlu.go.id
www.damascus.kemlu.go.id

االختصاص:
الشخص املسؤول :سعادة السفري دجوكو هارجاتنو
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :العالقات الدبلوماسية بني إندونيسيا وسورية أنشئت يف
عام  .1947ومنذ ذلك احلني وحتى االن ظلت هذه العالقات يف تطور مستمر،
على الرغم من االزمة املستمرة يف سورية.
تقع سفارة إندونيسيا يف دمشق ،مزة فيالت شرقية ،السفري هو رئيس البعثة مع
عدد من املوظفني.
وبإبقاء السفارة مفتوحة فان عالقات التعاون بني البلدين ستعزز بالتأكيد
وتتطور.
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Embassy of Venezuela
Country: Syria
Stand No:
Address: West mazzeh – Alkhansa Street – Building No3
Tel: 00963 11 6124837
Mobile:
Fax: 00963 11 6124833
Email: VENEDAMAS@GMAIL.COM
Website: embavenez-siria.com
Profiles:
Person in charge: H.E Mr. IMAD SAAB
Branches & Agents:
Company Description:
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سفارة فنزويال
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :املزة الغربية –شارع اخلنساء – بناء رقم 3
اهلاتف00963 116124837 :
املوبايل:
الفاكس0096311 6124833 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

VENEDAMAS@GMAIL.COM
embavenez-siria.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :سعادة السفري عماد صعب
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Fallah Establishment
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Kasaa, Roos Tower, in front of Damask oven
Tel: 00963115428399
Mobile: 00963933214440
Fax:
Email: swm102012@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Hani Fallah
Branches & Agents:
Company Description: We are a company trade machine
and manifacture all the machinewood and we have raw
material we are export and import from italy and china and
austria Since 1929.
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شركة فالح آلالت النجارة واألملنيوم واخلشب
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -قصاع  -برج الروس  -مواجه الفرن الدمشقي

اهلاتف00963115428399 :
املوبايل00963933214440 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

swm102012@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :هاني فالح
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :حنن شركة فالح آلالت النجارة واألملينوم
واخلشب ولدينا مجيع املواد األولية واالسترياد من الصني
والنمسا وإيطاليا وتأسيس املعامل من اكثر من مثانون عاماً
سنة 1929م .
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Fsyfsa hajri
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Sarouga Market - Al-Majed Hotel
Tel: 00963112312254
Mobile: 00963997914843
Fax:
Email: baselno828@gmail
Website: www.magicforest.com
Profiles: Manufacture of furniture
Person in charge: Wafa Hasan
Branches & Agents:
Company Description: Design and Implementation of all
orient decoration and interior decoration (salons halls –
bishops walls).
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فسيفساء حجري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:

دمشق – سوق ساروجا – دخلة محام الورد – حارة فندق املاجد

اهلاتف00963112312254 : :
املوبايل00963997914843 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

baselno828@gmail

املوقع االلكرتوني:

www.magicforest.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :وفاء حسان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تنفيذ لوحات فنية سواء كانت جدارية أو
ايقونات أو ارضيات و شخصيات من الرخام و ورشات فنية
للخراطة و ألعمال الزخرفة  ،تعهدات و تركيب .
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FY Steel
Country: Syria
Stand No: B8
Address: Industrial Adra
Tel: 00963115851097
Mobile: 00963933235071
Fax:
Email: fysteel2020@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Mohammad Amir Fteneh
Branches & Agents:
Company Description:
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شركة فتينة وحييى لثين وقطع احلديد املربوم
البلد :سورية
رقم الستاندB8 :
العنوان :عدرا الصناعية
اهلاتف00963115851097 :
املوبايل00963933235071 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

fysteel2020@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :حديد مصنّع
الشخص املسؤول :حممد أمري فتينة
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة FY Steel :هي شركة رائدة يف جمال تقديم
وتنفيذ كافة أنواع (ثين وقص وحلام حديد التسليح اإلنشائي
ألياً).
تأسست الشركة مطلع  2016واختذت من املدينة الصناعية
بعدرا مقراً هلا ,وتضم فريق عمل من املهندسني الذين
يتمتعون خبربة تزيد عن  25عاماً يف جمال دراسة وتنفيذ
األبنية الصناعية.
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GAMARAK
Country: Iran
Stand No: D14
Address: No. 3, Second Alley, Pakistan St. Beheshti Ave. Tehran - Iran
Tel: 00982188517193
Mobile:
Fax: : 00982188517192
Email: info@gamarak.com / tahmineh@gamarak.com
Website: www.gamarak.com
Profiles:
Person in charge: Tahmineh Hosseini
Branches & Agents:
Company Description: Pioneer company in designing and
manufacturing galvanized steel towers and structures
First Grade EPC contractor of overhead power transmission
line EPC Contractor of Solar Plants.
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جاماراك
البلد :إيران
رقم الستاند:

D14

العنوان :طهران
اهلاتف00982188517193 :
املوبايل:
الفاكس00982188517192 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@gamarak.com / tahmineh@gamarak.com

www.gamarak.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :هتمينه حسيين
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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General commission Development and Real Estate Investment

Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Abaseen square
Tel: 00 963 11 4431148
Mobile:
Fax: 00 963 11 4430225
Email: tatouer.akary@gmail.com
Website: www.gcdri.gov.sy
Profiles: real estate development
Person in charge: Dr. Eng. Ahmad Homsi, General manager
Branches & Agents:
Company Description: General commission of Development
and Real Estate Investment has been established by law No
/15/ of 2008. It aims to regulate the Real Estate Development
Business and activate Investment in the area and attract Arab
and Foreign Investors to participate in real estate investment.
Establishing of cities and residential suburb of integrated, address slums, securing housing needs of low– limited income
people.
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اهليئة العامة للتطوير و االستثمار العقاري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:

سورية دمشق ساحة العباسيني مبنى شركة الدراسات سابقاً ط1

اهلاتف00963114431148 :
املوبايل:
الفاكس00963114430225 :
الربيد االلكرتوني:

tatouer.akary@gmail.com

املوقع االلكرتونيwww.gcdri.gov.sy :

االختصاص :تطوير عقاري
الشخص املسؤول :د.م أمحد محصي  -مدير عام اهليئة
الفروع

والوكالء :فرع املنطقة الوسطى – محاه  /فرع املنطقة الشمالية  -حلب

حملة عن الشركة :أحدثت اهليئة العامة للتطوير واالستثمار
العقاري مبوجب القانون رقم  /15/لعام  ،2008وهتدف إىل
تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع االستثمار يف هذا
اجملال جذب االستثمارات العربية واألجنبية للمشاركة يف
التطوير العقاري ,إقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة,
معاجلة مناطق السكن العشوائي ,تأمني االحتياجات اإلسكانية
لذوي الدخل احملدود.
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general company for building & construction
Country: Syria
Stand No:
Address: Lattakia – Aleppo road
Tel:
Mobile: 00963 956 666957
Fax: 00963 41 427336
Email: info@gcbs.sy
Website: www.gcbs.sy
Profiles: Building and constructions
Person in charge: Eng. Amer Hilal
Branches & Agents: Thirteen branches in Syria , and one branch in Lybia .
Company Description: A general contracting company
specialized in the field of construction as well as
infrastructure, projects and sewage treatment plants with
commercial relations in the Syrian Arab Republic and abroad.
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الشركة العامة للبناء و التعمري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :الالذقية  -طريق حلب
اهلاتف: :
املوبايل00963956666957 :
الفاكس0096341427336 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@gcbs.sy
www.gcbc.sy

االختصاص :أعمال البنى التحتية ،األعمال البيتونية و االكساءات

الشخص املسؤول :املهندس عامر هالل
الفروع والوكالء:

داخليا هلا ثالثة عشر فرع يف احملافظات و خارجيا فرع يف ليبيا

حملة عن الشركة :شركة مقاوالت عامة متخصصة يف جمال
أعمال البناء و التشييد  ،إىل جانب البنية التحتية  ،واملشاريع
 ،وحمطات معاجلة مياه الصرف الصحي  ،مع عالقات جتارية
يف اجلمهورية العربية السورية و خارجها .
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General company for hydraulic studies. (GCHS)
Country: Syria
Stand No:
Address: Homs , Hama street , Alshalal area
Tel: 00963312741561 \ 559
Mobile:
Fax: 00963 31 2741560
Email: gchsh@mail.sy
Website:
Profiles: water studies
Person in charge: Dr.eng. Tammam Raad
Branches & Agents: Branches in all governorates
Company Description: The general company for
hydraulic studies (GCHS) , is a consulting firm in the field of
water studies the company is followed and supervised by the
Syrian ministry of public works , subject to the legislative
decree no.\84\ for 2005 , which includes the area of
company’s work the study of land reclamation projects and
dams and study the water budgets of water basins in Syria ,
and supervision at carrying out these projects .
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الشركة العامة للدراسات املائية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :محص – شارع محاة – منطقة الشالل
اهلاتف00963312741561 / 559 :
املوبايل:
الفاكس00963312741560 :
الربيد االلكرتوني:

gchsh@mail.sy

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :دراسات مائية
الشخص املسؤول :الدكتور املهندس متام رعد
الفروع والوكالء :هلا فروع يف مجيع احملافظات
حملة عن الشركة :شركة دراسة استشارية يف جمال الدراسات
املائية  ،تتبع الشركة لوزارة األشغال العامة و اإلسكان و ختضع
مشاريع استصالح األراضي و السدود و دراسة املوازنات املائية
لألحواض املائية يف القطر و اإلشراف على تنفيذ هذه املشاريع
.
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General company for manufacture of cables
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - the highway of Damascus
Tel: 00963 11 6711026
Mobile: 00963992220444
Fax: 00963 11 6711953
Email: damacable@mail.com
Website: www.damacable.com.sy
Profiles:
Person in charge: Eng. Abdul Qadir Al-Qudour
Branches & Agents:
Company Description: The company of state owned of
ministry of industry . the company produce and market all
kinds of low voltage cable up to (1) KV.
The company apply the following standards SNS-ICE-VDE in
addition to the possibility of producing according to any other
international standards . high quality of products good
reputation the company use modern high technology
machines and always aims to developing the productions
lines .
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الشركة العامة لصناعة الكابالت
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :ريف دمشق – حوش بالس
اهلاتف00963116711026 : :
املوبايل00963992220444 :
الفاكس00963116711953 :
الربيد االلكرتوني:

damacable@mail.com

املوقع االلكرتوني:

www.damacable.com.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس عبدالقادر القدور
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تتبع الشركة العامة لصناعة الكابالت لوزارة
الصناعة ،وتقوم بصناعة وتسويق كافة أنواع كابالت التوتر
املنخفض حتى ( )1كيلو فولت.
تعتمد الشركة املواصفات التالية (السورية ،األملانية ،الكهرباء
الدولية) .تتمتع كافة منتجات الشركة باجلودة والسمعة اجليدة.
تستخدم الشركة يف صناعة منتجاهتا آالت متطورة حديثة
وتسعى دائما لتطوير خطوط االنتاج.
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General establishment for chemical industries
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus
Tel: 00963 11 2127654
Mobile: 00963 945 552 010
Fax: 00963 11 2128289
Email:
Website: www.geci.gov.sy
Profiles:
Person in charge: Dima zahra
Branches & Agents:
Company Description: General establishment for chemical
industries , its task is supervising on (13) companies and put
strategically project for rehabilitation and development this
companies concerning chemical industries ,the 13 companies
are : 1- the meco 2- Aleppo glass 3- Damascus glass 4- shoes
company 5- Aleppo plastic 6- Damascus plastic 7- detergent
company 8- Aleppo tanning 9- Damascus tanning 10- paper
company 11- fertilizers company 12- tiers company
13- paints company.
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املؤسسة العامة للصناعات الكيميائية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق
اهلاتف00963112127654 :
املوبايل00963945552010 :
الفاكس00963112128289 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

www.geci.gov.sy

االختصاص :انتاج الصناعات الكيميائية
الشخص املسؤول :دميا زهرة
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :املؤسسة العامة للصناعات الكيميائية :يتبع
هلا 13شركة عامة تقوم املؤسسة بتوجيه عمل هذه الشركات
وتشرف على أدائها وتنظيم عملها وترسم اخلطط االسرتاتيجية
إلعادة تأهيل هذه الشركات وتطويرها وإقامة نشاطات صناعية
كيميائية أخرى وهذه الشركات  -1 :الشركة العامة لألمسدة
 - 2شركة زجاج حلب  - 3شركة زجاج دمشق  - 4شركة
الدهانات أمية  - 5شركة تاميكو  - 6شركة الورق دير الزور
 - 7شركة اإلطارات  - 8شركة املنظفات  - 9الشركة األهلية
بالستيك  - 10شركة بالستيك حلب  - 11شركة دباغة دمشق
 - 12شركة دباغة حلب  - 13شركة األحذية .
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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: 00963 11 2135113 \ 2139987
Mobile: 00963944306993
Fax: 00963112223686
Email: register@pedee.com.sy
Website: www.pede.com.sy
Profiles:
Person in charge: Eng. Mostafa Shekhani
Branches & Agents:
Company Description: 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
(20 \ 0.4) (K.V), and regional dispatching centers and
operation of concrete poles factory.
Maintenance of \20\ ( K.V ) section in substations (230 \ 66 \
20) (K.V) and (66 \ 20 )( K.V) .
The establishment is followed by (14) general companies in
each governorate of the whole country.
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املؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع  17نيسان – جانب وزارة الكهرباء
اهلاتف00963 11 2135113 / 2139987 :
املوبايل00963944306993 :
الفاكس00963112223686 :
الربيد االلكرتوني:

register@pedee.com.sy

املوقع االلكرتوني:

www.pede.com.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس مصطفى شيخاني
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست يف عام  1994مبرسوم قانون ()14
ومت حتديد املهام على النحو التايل:
 التخطيط لتوزيع الطاقة الكهربائية. بناء و تشغيل ( )K.V( ) 66\20و احملوالت (  )20\0.4كيلوفولت ،و مراكز إيفاد اإلقليمية و تشغيل مصنع أعمدة
اخلرسانة.
 صيانة \ ) K.V( \20املقطع يف حمطات () 230\66\20(  ) K.Vو(.) K.V ( ) 66\20
 املؤسسة تتبع ب ( )14شركة عامة يف كل حمافظة منالبالد كلها.
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General Establishment for electricity generation
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – April 17th St, The customs area
Tel: 00963 11 2119934 \ 2129795 \ 96
Mobile:
Fax:
Email: peeg@peeg.gov.sy
Website:
Profiles:
Person in charge: Eng. Mahmoud Ramadan
Branches & Agents:
Company Description: 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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املؤسسة العامة لتوليد الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – شارع  17نيسان – منطقة اجلمارك
اهلاتف00963 11 2119934 / 2129795 / 96 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

peeg@peeg.gov.sy

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس حممود رمضان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :هي مؤسسة تابعة لوزارة الكهرباء ،وهتتم بكل
ماله عالقة بتوليد الكهرباء.
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General Organization for Housing
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Mezzeh highway
Tel: 00 963 11 6667086
Mobile:
Fax: 00 963 11 6612926
Email: general@escan.gov.sy
Website: www.escan.gov.sy
Profiles:
Person in charge: eng. Suhail Abdel Latif
Branches & Agents:
Company Description: The general Establishment for Housing was
established by Presidential Decree no. 683 of 1961, and since 1975 it has
been subject to the law of public institutions of an economic nature.
The Foundation works to accomplish its tasks and achieve its objectives according to several axes:
• planning and organizing lands .
• Preparing the necessary economic and social studies for their projects.
• Preparation of technical studies of all kinds.
•Projects execution .
• Supervise the implementation of projects and monitor the quality of implementation.
• Manage its customer affairs (beneficiaries).
• Management of the assets of the establishment (lands - MPLS - housing).
The most important housing projects carried out by the General Establishment for Housing:
• Saving schemes for housing (in accordance with the provisions of Law 38
of 1978)
• Popular housing projects (in accordance with the provisions of Law No. 39
of 1986).
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املؤسسة العامة لإلسكان
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – اتسرتاد املزة
اهلاتف00963116667086 : :
املوبايل:
الفاكس00963116612926 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

general@escan.gov.sy
www.escan.gov.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :م .سهيل عبد اللطيف
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :أحدثت املؤسسة العامة لإلسكان مبوجب قرار رئاسة اجلمهورية
رقم  683لعام  ، 1961واعتبارا من عام  1975أخضعت للقانون اخلاص باملؤسسات العامة
ذات الطابع االقتصادي .
تعمل املؤسسة إلجناز مهامها و حتقيق أهدافها وفق عدة حماور أمهها :
• ختطيط و تنظيم األراضي .
• إعداد الدراسات االقتصادية و االجتماعية الالزمة ملشاريعها .
• إعداد الدراسات الفنية بكافة أنواعها .
• تنفيذ املشاريع .
• اإلشراف على تنفيذ مشاريعها و مراقبة جودة التنفيذ .
• إدارة شؤون الزبائن لديها ( املستفيدين).
• إدارة أمالك املؤسسة (أراضي – مقاسم – مساكن) .
ومن اهم املشاريع االسكانية اليت نفذهتا املؤسسة العامة لإلسكان :
• مشاريع االدخار من أجل السكن (وفق أحكام القانون  38لعام )1978
• مشاريع السكن الشعيب (وفق أحكام القانون  39لعام )1986
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General organization of cement and building materials
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – west Mazzah –near Alkother mosque
Tel: 00963116117444
Mobile:
Fax: 00963116117111
Email: cemsyria@mail.sy
Website: www.cemsyria.com.sy
Profiles:
Person in charge: Eng. Mohsen Abidou
Branches & Agents:
Company Description: The Company is followed by seven
companies product white cement; three of them are working
now alongside.
The Arabian company for manufacturing porcelain and
sanitary tools in Hamah, and the economic factions and the
following company produces many type of cement.
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املؤسسة العامة لإلمسنت ومواد البناء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – املزة – قرب جامع الكوثر
اهلاتف00963116117444 : :
املوبايل:
الفاكس00963116117111 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

cemsyria@mail.sy
www.cemsyria.com.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس حمسن عبيدو
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تتبع الشركة العربية لإلمسنت ومواد البناء
سبعة شركات إلنتاج مادة االمسنت األبيض ،ثالثة منها حاليا
عاملة باإلضافة اىل الشركة العربية لصناعة البورسالن
واألدوات الصحية حبماة والوحدة االقتصادية لتصنيع القطع
التبديلية ملعامل االمسنت وتقوم الشركات التابعة بإنتاج أنواع
متعددة لإلمسنت (بورتالندي عادي  32.5ومقاوم للكربيتات
دور ثالندي  42.5امسنت أبار النفط).
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General Roads & Bridges company
Country: Syria
Stand No:
Address: Hama
Tel: 00 963 33 2311306
Mobile:
Fax: 00 963 33 2311230
Email: enziadyazaji@hotmail.com
Website: www.syrianroads.com.sy
Profiles: Construction of roads, bridges, tunnels, railways, silos and mills
Person in charge: Eng. Louay Barakat
Branches & Agents: Damascus - Sahnaya
Company Description: The company was established under
Legislative Decree No. 168 for the year 2003 with a 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
Silos and its maintenance and related works. (Within the
Syrian Arab Republic or abroad).
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الشركة العامة للطرق و اجلسور
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :محاة
اهلاتف00963332311306 :
املوبايل:
الفاكس00963332311230 :
الربيد االلكرتوني:

enziadyazaji@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.syrianroads.com.sy

االختصاص:

إنشاء الطرق و اجلسور و األنفاق و السك احلديدية و الصوامع و املطاحن

الشخص املسؤول :املهندس لؤي بركات
الفروع والوكالء :دمشق  -صحنايا
حملة عن الشركة :أحدثت الشركة مبوجب املرسوم التشريعي
رقم /168/لعام  2003برأس مال قدره  2مليار لرية سورية و
ذلك نتيجة دمج شركة قاسيون و الشركة العامة للطرق و فروع
الطرق يف الشركة العامة الستصالح األراضي و الصوامع و
صيانتها و األعمال التابعة هلا و املرتبطة هبا (داخل اجلمهورية
العربية السوري أو خارجها) .
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GITI PASAND (SGP)
Country: Iran
Stand No:
Address: IRAN –Esfahan –Shariati St.- new pipe building—No83
Tel: 00981136282001-353
Mobile:
Fax: 0098136282010
Email: info@sgpco.com
Website: www.sgpco.com
Profiles:
Person in charge: Mohammad Javad Vahid Dast Jerdi
Branches & Agents:
Company Description: SGP industrial group is a group of
38 factories located in Esfahan. Our main businesses are in
building and urbanization industry .SGP has more than 3000
employees and excellent research and development facilities
.SGP have wide range of products that are being used in
various industries including ,pipe and fitting ,wire and cables
,oil and gas ,textile ,automotive ,railway and home appliances.
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)GITI PASAND (SGP

البلد :ايران
رقم الستاند:
العنوان :ايران – أصفهان – شارع شارياتي  -بناء نيو بايب – رقم 83

اهلاتف00981136282001-353 :
املوبايل:
الفاكس00981136282010 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@sgpco.com
www.sgpco.com

االختصاص:
الشخص املسؤول:

Mohammad Javad Vahid Dast Jerdi

الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Global-Consult Belgium
Country: Belgium
Stand No: C4 D3
Address: Dreve de le louve, 4-1170 Brussels - Belgium
Tel: 003226735295
Mobile: 0032495230371
Fax:
Email: consult@globalconsult.be
Website:
Profiles: road, tunnels, construction equipment & demining equipment
Person in charge:
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 speciality ,
the right equipment. Exclusive partner of several specialized
manufacturer, we propose quality CE certified machines for
low investment cost, spare parts support , training at site and
secured after sales service. “

180

Global-Consult Belgium

البلد :بلجيكا
رقم الستاند:

C4 D3

العنوان:
اهلاتف003226735295 :
املوبايل0032495230371 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

consult@globalconsult.be

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :طرقات ،أنفاق ،معدات بناء ،معدات إزالة ألغام
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :إنّ خربة شخصية ملدة  40سنة ،وإيداع 11
براءة إخرتاع  ،وتأمني تصميم وإنتاج وتطوير ماكينات
للطرقات والبناء ،قد دفعت مالك شركة ’’كلوبال كونسالت
 GLOBAL CONSULTلينشئ شركة استشارات  .إننا نساعد
املتعهّدين وندعمهم ليختاروا  ،من خالل اختصاصنا  ،املعدّات
الصحيحة  .ولكوننا شركاء حصريني لعدّة مصنـّعني من ذوي
االختصاص ،نقرتح ونعرض ماكينات حتمل شهادة نوعية
اجملموعة األوروبية ( )CEتتطلب استثمارا ً صغريا ً .كما نؤمّن
قطع التبديل  ،والتدريب يف مكان العمل  ،وخدمة ما بعد البيع
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Goodrich Logistics Pvt. Ltd.
Country: India
Stand No: C1
Address: “Balaji Arcade” 401, 4th floor, Plot No. 357, Cetral Avenue
Road, Near Diamond Garden, Chembur(East), Mumbai - 400 071. India

Tel: 00912225264350
Mobile:
Fax: 00912225264387
Email: shourabh@goodrichindia.com
Website: www.goodrich.co
Profiles:
Person in charge: Shourabh Sharma
Branches & Agents: 1) Goodrich CP (Private) Limited. (karachi)
( Pakistan)
2) Goodrich Logistics Pvt Ltd (afghanistan)
3) Goodrich Maritime (U.A.E)
Company Description: NVOCC Services, Inland Transportation, LCL Consolidated Services, Shipping Agency, Reefer Cargo, Project Cargo Logistics, Over Dimension Cargo,
Freight Forwarding, Warehousing, Multimodal Transportation,
CIS Afghanistan and other difficult terrain Country, Air Freight,
GCC Transportation, Chatering Vessel Operation, and Bulk
Liquid Logistics.
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Goodrich Logistics Pvt. Ltd.

البلد :اهلند
رقم الستاند:

C1

العنوان:
اهلاتف00912225264350 :
املوبايل:
الفاكس00912225264387 :
الربيد االلكرتوني:

shourabh@goodrichindia.com

املوقع االلكرتوني:

www.goodrich.co

االختصاص:
الشخص املسؤول :شورابه شارما
الفروع والوكالء :باكستان ،أفغانستان ،اإلمارات العربية املتحدة

حملة عن الشركة:
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Grand Star
Country: SYRIA
Stand No: C9
Address: Alsheikh Najjar - Indistrual area category II - Street 228
Tel: 00963212231707 / 00963212231708
Mobile: 0096344325390
Fax:
Email: grandstar390@gmail.com
Website:
Profiles: Glass Accessories
Person in charge: Ahmad Khayatah Bsatah
Branches & Agents: Branch1: Aljameleh, Branch2: Homs, Branch3: Egypt

Company Description: BHB company agent
Grand Star company was established in 2000, Aleppo - Syria it is
one of the first specialized companies in the glass doors
accesssories field. The company works to achieve development and
innovation in manufacturing and production with the highest
specifications and qualities, lowest prices and longest warranty
period in order to fit all tastes. we have developed with a number of
local experts and engingeers in the company and we have smart
electrical gates and sliding cycloor curtains and they are local
industry. we also have a specialized team of engineers and
technicians trained on installing all glass doors and working on
projects inside and outside the country.
with greetings from Grand Star glass company.
We always strive for the best.
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غراند ستار
البلد :سورية
رقم الستاندC9 :
العنوان :الشيخ جنار  -املدينة الصناعية الفئة الثانية  -شارع 228

اهلاتف00963212231708 / 00963212231707 :
املوبايل00963944325390 :
الفاكس:
الربيد االلكرتونيgrandstar390@gmail.com :

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :اكسسوارات الزجاج
الشخص املسؤول :أمحد خياطة بساطة
الفروع والوكالء :فرع:1اجلميلة ،فرع:2محص ،فرع :3مصر
حملة عن الشركة:

وكيل شركة BHB

مت تأسيس شركة غراند ستار عام  2000يف سورية  -حلب وهي من
أوىل الشركات املتخصصة يف جمال اكسسوارات األبواب الزجاجية،
تعمل الشركة على حتقيق التطوير واالبتكار يف التصنيع واالنتاج
بأعلى املواصفات واجلودة وأقل األسعار وأطول فرتة ضمان لتناسب
مجيع األذواق .حيث مت التطوير مع خنبة من اخلرباء واملهندسني
احملليني يف الشركة ،وأصبح لدينا بوابات كهربائية ذكية وستائر
سيكلور منزلقة وهي حملية الصنع ،كما لدينا فريق عمل متخصص
يشمل مهندسني وفنيني مدربني على تركيب مجيع أبواب الزجاج
والعمل على مشاريع داخل القطر
مع حتيات شركة غراند ستار للزجاج ،دائما نسعى حنو األفضل .
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GT & Glass House Co. Wood Machineworks
Country: Syria
Stand No:
Address: 1-Aleppo, Industrial area 2-Aleppo Aljamileh
Tel: 00963212685726
Mobile: 00963933080001
Fax: 00963212685726
Email: info@gt-sy.com
Website: www.gt-sy.com / www.glasshouse.com
Profiles:
Person in charge: Rami Dbeet
Branches & Agents: Aleppo - Lattakia - Agent in Damascus(Abdulrahman Alfaki)
Company Description:
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جي تي و بيت الزجاج ماكينات أخشاب
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان -1 :حلب ،املنطقة الصناعية -2حلب اجلميلة
اهلاتف00963212685726 :
املوبايل00963933080001 :
الفاكس00963212685726 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@gt-sy.com
www.gt-sy.com / www.glasshouse.com

االختصاص :ماكينات صناعية  -إكسسوار زجاج
الشخص املسؤول :رامي ضبيط
الفروع والوكالء:

حلب  -الالدقية  -الوكيل يف دمشق (عبدالرمحن الفاقي)

حملة عن الشركة :هتتم الشركة بتوريد كافة آالت األعمال
اخلشبية واملستلزمات اخلاصة باآلالت لتلبية حاجة السوق يف
إعادة إعمار سورية وبأسعار وجودة ممتازة ،وتلبية الشركة
حاجة مصانع وورشات األعمال الزجاجية بكافة أصناف
أكسسوارات الزجاج ولوازم إنتاج الزجاج املشغول من أفضل
اخلامات وأجودها وسوف تستمر شركة gt & glass house
بعد ثقة عمالئنا حتى إعمار آخر حجر يف سورية احلديثة .
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Haidar Trading
Country: Syria
Stand No:
Address: Baramkeh, Damascus
Tel: 00963112124010
Mobile: 00963933223165
Fax:
Email: bayan@haidartrading.com
Website: www.haidartrading.com
Profiles:
Person in charge: Ismael Haidar
Branches & Agents:
Company Description: Company is working in overseas
business, Export agent’s business activities.
We are established in1990, and started our specialized
business in glass Deep-processing equipment.
The grandfather’s experience, that strongly influences all the
family, has mainly an observable effect which helps us to
enlarge our business and be the unique both in Syria
& Lebanon.

188

حيدر للتجارة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :برامكة ،دمشق
اهلاتف00963112124010 :
املوبايل00963933223165 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

bayan@haidartrading.com

املوقع االلكرتوني:

www.haidartrading.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :امساعيل حيدر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :الشركة تعمل عرب البحار كشركة استرياد و
التصدير تأسست عام  1990متخصصة يف جمال الزجاج و
معداته و خطوط انتاجه
الشركة ذات طابع تارخيي ملهنة تتوارثها األجيال و حافظت
على امسها الفريد يف كل من سوريا و لبنان
املقر الرئيسي يف دمشق – سوريا .
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Halabi For Industry & trade
Country: Syria
Stand No: D4
Address:
Tel: 00963116555555
Mobile: 00963944491249
Fax:
Email: fawaz-blast@hotmail.com
Website:
Profiles: Plastics
Person in charge: Fawaz AlHalabi
Branches & Agents:
Company Description:
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حليب للصناعات البالستيكية
البلد :سورية
رقم الستاند:

D4

العنوان:
اهلاتف00963116555555 :
املوبايل00963944491249 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

fawaz-blast@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :بالستيك
الشخص املسؤول :فواز احلليب
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :صناعة األنابيب البالستيكية وكافة املنتجات
البالستيكية
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HANGZHOU FANGYUAN PLASTICS MACHINERY CO. LTD.

Country: China
Stand No: B1.1
Address: Xindeng Industrial Zone, Fuyang, Hangzhou, China P.C 31140
Tel:
Mobile: 0096181208188 - 00963967333188
Fax:
Email: fadi.kaloume@gmail.com
Website: www.fang-yuan.com
Profiles: Stirrup machines
Person in charge: Fadi Kaloume
Branches & Agents: Services Office, Lebanon
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 sqm 2 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.
Which keep Fangyuan as the leading EPS, EPP machinery
manufacturer in China.
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هانغزو فانغ يان لتصنيع آالت البالستيك
البلد :الصني
رقم الستاند:

B1.1

العنوان:
اهلاتف:
املوبايل00963967333188 - 0096181208188 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

fadi.kaloume@gmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.fang-yuan.com

االختصاص :آالت سترييوبور
الشخص املسؤول :فادي قلومه
الفروع والوكالء :مكتب خدمات لبنان
حملة عن الشركة :ان شركة هانغ زو فانغ يان املتخصصة بصناعة آالت
الـ ، EPS XPS EPPأسست عام  1988واستمرت بالتطور والتوسع 30
عاماً  ،تتألف جمموعة فانغ يان من مخس شركات و تضم أكثر من 700
موظف و  10مكاتب داخل وخارج الصني و أكثر من  %35من مبيعات
السوق احمللية باإلضافة اىل أهنا تصدر اآلالت ألكثر من  90دولة يف العامل.
تنتج سنوياً حوايل  2200جمموعة من آالت  EPS, EPP, XPSو2000
قالب مما جعل شركة فانغ يان يف املرتبة األوىل يف الصني حتى اآلن.
تعد األوىل من بني اآلالت الصينية يف مبيعات آالت الـ ،EPSفانغ يان
حتاول دائماً احلفاظ وتطوير جودة منتجاهتا متبنية سياسة « أن اجلودة
هي رقم واحد إلرضاء الزبون والتطوير املستمر للوصول اىل نتائج خالية
متاما من األخطاء»
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Hawa Electronics
Country: Lebanon
Stand No: G4-H3
Address: Jounieh, Mar foka st.
Tel: 009619900696
Mobile: 009613716916
Fax: 009619900696
Email: info@mirhawa.com
Website: www.mirhawa.com
Profiles: Communications
Person in charge: Charbel Almer AlHawa
Branches & Agents: Lebanon
Company Description: HAWA Electronics officially established in 1998 has proved to be the pioneer in providing the
best quality and expertise with competitive prices in the field
of satellite systems. We are a dealer for Marlink Inmarsat Newtec - SMW - Agilis - Cahors - EMP-Centauri - Lemco.
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هوا الكرتونكس
البلد :لبنان
رقم الستاند:

G4-H3

العنوان :جونيه غادير شارع مار فوقا
اهلاتف009619900696 :
املوبايل009613716916 :
الفاكس009619900696 :
الربيد االلكرتوني:

info@mirhawa.com

املوقع االلكرتوني:

www.mirhawa.com

االختصاص :اتصاالت
الشخص املسؤول :شربل املري اهلوا
الفروع والوكالء :لبنان
حملة عن الشركة :أثبتت مؤسسة هوا الكرتونكس اليت تأسست
رمسياً يف عام .١٩٩٨
أهنا رائدة يف تقديم أفضل نوعية وخربة بأسعار منافسة يف
جمال انظمة السواتل الفضائيه من ماركات عامليه منها
Marlink Inmarsat Newtec SMW Agilis Cahors EMPCentauri Lemco
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Haykal Plast
Country: Lebanon
Stand No: G16
Address: Zouk Mosbeh
Tel: 009619219806
Mobile:
Fax: 009619219807
Email: haykalplast@haykalplast.com
Website: www.haykalplast.com
Profiles:
Person in charge: Nassif Haykal
Branches & Agents:
Company Description: Haykal Plast is a leading manufacture of PVC and Pe pipes and fittings in Lebanon. It also has
acquired international product certification from KIWA and
KOMO.
Haykal plast main goal is to deliver high quality plastic pipes
and fittings.
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هيكل بالست
البلد :لبنان
رقم الستاند:

G16

العنوان :ذوق مصبح
اهلاتف009619219806 :
املوبايل:
الفاكس009619219807 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

haykalplast@haykalplast.com
www.haykalplast.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :ناصيف هيكل
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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HIP ELECTRICALS TRADING LLC
Country: UAE
Stand No:
Address: DUBAI –SOUK NAIF \ SYRIA: ALEPPO - DAMASCUS
Tel: 00971 4 2240440
Mobile: 00971562886232\ 00963962666779
Fax: 0097142240239
Email: abd.al.fatah.smonneh@gmail.com
Website: www.hip.elec.pxb.com
Profiles:
Person in charge: Abd Alfatah Smonneh
Branches & Agents:
Company Description: HIP is one of the leading companies
in the market as a producer designer and importer of : electrical cables systems –solar panels and accessories – industrial
equipment .
Through its leading role in the middle east . HIP continues to
diversify its products and services to its customers from governmental bodies institutions and public companies around
the world.
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اتش أي بي لتجارة االسالك الكهربائية وأجهزة الطاقة الشمسية وملحقاهتا

البلد :اإلمارات العربية املتحدة
رقم الستاند:
العنوان:

دبي –سوق نايف \ سوريا-حلب (طريق املطار) –دمشق –الربامكة –املنطقة احلرة.

اهلاتف0097142240440 :
املوبايل00963962666779 \00971562886232 :
الفاكس0097142240239 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

abd.al.fatah.smonneh@gmail.com
www.hip.elec.pxb.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :عبد الفتاح مسونة
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تعترب شركة  HIPمن كربى الشركات الرائدة
يف السوق كمنتجة ومصممة ومستوردة :ألنظمة الكابالت
الكهربائية – ألواح الطاقة الشمسية وملحقاهتا واملعدات
الصناعية .
مبا هلا من دور ريادي يف الشرق األوسط وتواصل متيزها
وتفردها بتقديم خدماهتا ومنتجاهتا لعمالئها من اهليئات
واملؤسسات احلكومية واملواقف العامة يف مجيع احناء العامل.
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Home & Beyond
Country: Lebanon
Stand No: H6-H8
Address: Boulos building, ground floor Hazmieh, Damascus highway
Tel: 009615-952162
Mobile:
Fax:
Email: boulos.joe@gmail.com
Website: www.homeandbeyond-lb.com
Profiles:
Person in charge: Joe Boulos
Branches & Agents:
Company Description: Retail / wholesale of home and garden products such as houseware, barbecues, kitchen ware,
garden tools and planters safes and related items
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Home & Beyond

البلد :لبنان
رقم الستاند:

H6-H8

العنوان :بناية بولس ،الطابق األرضي حازمية ،اوتسرتاد (طريق الشام)

اهلاتف009615-952162 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

boulos.joe@gmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.homeandbeyond-lb.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :جو بولس
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :جتارة عامة
جتهيزات للمنازل وللحدائق  :باربكيو ،أدوات للمطبخ ،عدة
للحدائق ،خزنات وغريها.
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HOOMAN POLYMER
Country: Iran
Stand No:
Address: IRAN – TAHRAN – shahrak-e-gharb, across Darya
blvd and khovardin -ROYAL tower – FIFTH FLOOR, NO 504
Tel: 00982140880510/13
Mobile:
Fax:
Email: Sales.hoomanpolymer@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Mohammad Sadegh Sahlani
Branches & Agents:
Company Description: Hooman Polymer, is a trading company based in Tehran, Iran. specialized mainly in export of
Petrochemical Products and Polymers to the Middle East,
CIS , Asia and Africa.
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شركة هومان بليمر
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان :ايران – طهران – برج الرويال -الطابق اخلامس -رقم 504

اهلاتف00982140880510/13 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

Sales.hoomanpolymer@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول:

Mohammad Sadegh Sahlani

الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة هومن بليمر هي شركة متخصصة يف
التصدير البرتوكيماويات واملواد البليمرية من ايران اىل دول
الشرق األوسط وألسيا الوسطى وأيضا الدول األسيوية
واإلفريقية
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HPT CO
Country: Iran
Stand No:
Address: Iran-tahran –Bahar st-bahar commercial tower-10th floor-no750
Tel: 00982177615123
Mobile:
Fax: 00982177616047
Email: info@ pishro-tejarat.com
Website: www.pishro-tejarat.ir
Profiles:
Person in charge: Mahmood Ashtari
Branches & Agents: Soomer Salman Younes
Company Description:
• Import and export
• Transporting goods
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شركة

HPT

البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان:

ايران –طهران – شارع باهار –برج باهار التجاري الطابق ، 10رقم 750

اهلاتف00982177615123 :
املوبايل:
الفاكس00982177616047 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@ pishro-tejarat.com
www.pishro-tejarat.ir

االختصاص:
الشخص املسؤول :حممود اشرتي
الفروع والوكالء :سومر سلمان يونس
حملة عن الشركة:
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IESCO SARL
Country: Lebanon
Stand No: G12-H11
Address: Lebanon- Zouk Mikael
Tel: 009619219931
Mobile:
Fax: 009619219941
Email: j.hachem@iescoiesco.com
Website: www.iescoiesco.com
Profiles:
Person in charge: Joseph El Hachem
Branches & Agents: EIP- Dubai Investment Park, Dubai, Uae
Company Description: IESCO, Industrial Engineering Services Company, is one of the fields of industrial/ commercial
cold storage, blast freezers, plate freezers, water chillers, water coolers, ice banks, ice makers, commissaries air conditioning, IESCO maintains strong management, professional
staff and highly trained work force. IESCO continues to build
on its strength as an experienced refrigeration company in the
design, development, production, installation and after sales
services of coolning systems.

206

IESCO SARL

البلد :لبنان
رقم الستاند:

G12-H11

العنوان :ذوق مكايل ،لبنان
اهلاتف009619219931 :

املوبايل:
الفاكس009619219941 :
الربيد االلكرتوني:

j.hachem@iescoiesco.com

املوقع االلكرتوني:

www.iescoiesco.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :جوزيف اهلاشم
الفروع والوكالء:

 EIP- Dubai Investment Parkدبي ،اإلمارات العربي املتحدة

حملة عن الشركة:
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il Fornaio
Country: Italy
Stand No: B10
Address: Ula Currive S4, Veroli, FR(03029) Italy
Tel: 00393873872861
Mobile:
Fax:
Email:cinelliantonietta@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Antonietta Cinelli
Branches & Agents:
Company Description: Consultants of italian food products,
Caffe + Rcastery know how Azza production and pizza set up.
“Pizza Sorrento:. - manufacturing of pizza bases + sauces.
Also representing - Entrade SRL (renewable energy)
- Sarp Snc - Air conditioning and thermo hydraulic
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il Fornaio

البلد :إيطاليا
رقم الستاندB10 :

العنوان:
اهلاتف00393873872861 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

cinelliantonietta@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :أنتونيتا سينيللي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Industrial Bank
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Exhibition City
Tel: 00963 11 2212168
Mobile: 096393335848
Fax: 00963 11 2314276
Email: Industrialdamas@hotmail.com
Website: Industrialbank.gov.sy
Profiles: Public Relations
Person in charge: Ahed Ghazaleh
Branches & Agents:
Company Description: The Industrial Bank was established
by Act No. 177 of 1958 and since its establishment has taken
upon itself the financing of all industrial and handicraft projects in Syria. It provided the craftsmen and industrialists with
institutional loans for building establishments and medium
loans for the purchase of machinery, Where he provided many
short-term facilities to finance working capital and emergency
deals, supported inventors, contributed to their financing and
served as a traditional bank in providing services. In 2010,
it expanded horizontally to targeted customers by financing
and reaching large segments of the society by providing the
development loan service to the engineer, doctor and lawyer,
thus increasing its contribution to social development as well
as industrial development
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املصرف الصناعي
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – مدينة املعارض
اهلاتف00963112212168 :
املوبايل0096393335848 :
الفاكس00963112314276 :
الربيد االلكرتوني:

Industrialdamas@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:

Industrialbank.gov.sy

االختصاص :عالقات عامة
الشخص املسؤول :عهد غزالة
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :أحدث املصرف الصناعي بالقانون رقم  /177/لعام 1958
و منذ تأسيسه أخذ على عاتقه متويل كافة املشاريع الصناعية و احلرفية يف
سورية حيث قدم للحريف و الصناعي القروض التأسيسية لبناء املنشآت و قروضا
متوسطة لشراء األالت  ,و واكبهم حلني انطالق العملية اإلنتاجية  ,حيث قدم
الكثري من التسهيالت القصرية األجل لتمويل رأس املال العامل و الصفقات
الطارئة  ,كما دعم املخرتعني و ساهم يف متويلهم وقام بدوره كمصرف تقليدي
يف تقديم اخلدمات  ,ويف عام  2010توسع افقيا جلهة الزبائن املستهدفة بالتمويل
فوصل لشرائح واسعة يف اجملتمع من خالل تقديم خدمة القرض التنموي
للمهندس و الطبيب و احملامي ,فزاد بذلك مسامهته يف التنمية االجتماعية
إضافة إىل التنمية الصناعية  ,هذا فضال عن االهتمام بشرحية املقاولني اليت
تقوم بدور هام يف مسألة التشييد و البناء و العمران و البنى التحتية للدولة
فساهم يف التنمية اخلدماتية .
و أملنا كبري يف العودة على تقديم كافة التسهيالت قريبا لنساهم مجيعا يف إعادة
إعمار سورية احلبيبة .
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Industrial Power Center
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, Victoria, Damascus tower,16th floor,Office 1
Tel: 00963112321826
Mobile: 00963933446844
Fax: 00963112319082
Email: info@ipc-sy.com
Website: www.ipc-sy.com
Profiles: Import of industrial equipment
Person in charge: Mohammad AlKasir
Branches & Agents:
Company Description: Established in 2007 as a specialized
importer of industrial equipment and supplies, including but
not limited to, Oxygen cylinders, Welding equipment & consumables, Pressure gauges and pressure regulating devices.
As of 2018, IPC became the Exclusive Distributor of CARBOUSA, the world leading brand in this field and the industry
standard.
IPC strives to deliver the highest quality products, yet the best
prices, and dedicated itself to top the market with its top-notch
customer service.
“Quality First … Customer First”
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مركز الطاقة الصناعية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ,فكتوريا ,برج دمشق ط 16مكتب رقم 1
اهلاتف00963112321826 :
املوبايل00963933446844 :
الفاكس00963112319082 :
الربيد االلكرتوني:

info@ipc-sy.com

املوقع االلكرتوني:

www.ipc-sy.com

االختصاص :استرياد معدات صناعية
الشخص املسؤول :حممد القصري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
تأسست شركتنا عام  2007و هي متخصصة بإسترياد املعدات
الصناعية و إسطوانات األوكسجني و أدوات و مواد اللحام و
مستلزماهتا و مؤشرات الضغط العايل و املنخفض .
وألننا نعمل على أن نكون من الرائدين يف هذا اجملال رفعنا
شعار (( اجلودة أوال» الزبون أوال» ))

ومع بداية عام  2018أصبحنا وكالء شركة  CARBOUSAالعاملية
CARBO OXYGAS – CARBO ARC – CARBO INSTRUMENTS

213

Injazat for contracting
Country: Syria
Stand No:
Address: Mohafaza Square, next to Venessa hotel, Hadid bldg, 5th floor
Tel: 00963114069
Mobile: 00963933224522
Fax:
Email: info@injazat-me.com
Website: www.injazat-me.com
Profiles: Contracting
Person in charge: Eng. Hassan AlFarra
Branches & Agents:
Company Description: Started in 1993 and rebuilt in 2008 to
be a member of a large group of companies for “engineering
studies and contracting, real estate developing and investing”.
Have executed many real estate projects of all categories;
residential, commercial, industrial, pavilions for exhibitions
and fast constructions, also with metallic constructions.
Will have a good roles in many buildings of the new contemporary region named “Marota City” designed by its sister company in the group.
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إجنازات للمقاوالت
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:

املعمار العربي –ساحة احملافظة – جانب فندق فينيسيا – بناء حديد – طابق 5

اهلاتف00963114069 :
املوبايل00963933224522 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

info@injazat-me.com

املوقع االلكرتوني:

www.injazat-me.com

االختصاص :مقاوالت  -تنفيذ .أعمال هندسية.
الشخص املسؤول :املهندس املعمار اإلستشاري حسان الفرا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :باشرت الشركة أعماهلا عام  1993وأشهرت رمسياً
عام  2008مع تكوين جمموعة عقارية هندسية حتتوي كافة
االختصاصات الالزمة للتطوير واالستثمار العقاري ,اختصت
إجنازات بتنفيذ وتعهد أعمال هندسية خمتلفة « أبنية وجممعات
سكنية ,جممعات جتارية وصناعية ,صاالت عرض وأجنحة معارض
خمتلفة إضافة إىل إنشاءات معدنية «
سيكون هلا دور ملموس وواضح يف تنفيذ أبنية وأبراج ضمن تنظيم
جنوب شرق املزة  Marota Cityهذه األبنية اليت يتم إعداد
دراساهتا وترخيصها من قبل الشركة املختصة بالدراسات ضمن
اجملموعة اليت تشكل إجنازات أحد أضالعها.
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Institution Alkher for industry and commerce
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Midan, Behind Tishreen newsletter
Tel: 00963118889833
Mobile:
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Tape ceramic - insulation materials
Person in charge: Mohammad Khair Al-tahan
Branches & Agents:
Company Description:
Institution alkher for industry and commerce
Works in the field of building chemicals
Tape ceramic
Ruba ceramic
Insulation materials
Exterior colored and isolated exterior
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مؤسسة اخلري للصناعة والتجارة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -امليدان  -خلف جريدة تشرين
اهلاتف00963118889833 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :الصق سرياميك  -مواد عزل
الشخص املسؤول :حممد خري الطحان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
مؤسسة اخلري للصناعة والتجارة
تعمل يف جمال كيماويات البناء
الصق سرياميك
روبة سرياميك
مواد عزل
طينة خارجية ملونة ومعزولة
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International Company For Steel Rolling LTD
Country: SYRIA
Stand No: A8
Address: Homs - Industrial City - Hasiaa
Tel: 00963315360805
Mobile: 00963956000262
Fax: 00963315360801
Email: int-steel-co@hotmail.com
Website: www.icsr-steel.com
Profiles: Steel Rolling
Person in charge: DR. Osama Issa
Branches & Agents:
Company Description: On 2006 the company was established
and the contract for supply of the equipment and supervised of erection was signed with the well-known Italian company SMS Meer
s.p.a Was signed on march 2007. The mill is sited in the location of
industrial City of Hassia (Homs ), Syria. The plant occupies an area
of 100000 s q .m.
the plant has an annual production of 454,000 tons of re-bars. The
annual production capacity of the rolling mill is 454,000 ton/year of
deformed steel bars.
ICSR foundry was opened at late 2016 in the foundry, we can cast
all kinds of metal alloy: steel, cast iron, brass, bronze and copper
alloys and aluminum.
The casting is made in sand moulds. ICSR has heat treating furnaces to process the casts if necessary.
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الشركة الدولية لدرفلة احلديد احملدودة املسؤولية
البلد :سورية
رقم الستاند:

A8

العنوان :محص ،املدينة الصناعية ،حسياء
اهلاتف00963315360805 :
املوبايل00963956000262 :
الفاكس00963315360801 :
الربيد االلكرتوني:

int-steel-co@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.icsr-steel.com

االختصاص :درفلة حديد وسكب معادن
الشخص املسؤول :د .أسامة عيسى
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست الشركة يف  2006ومت توقيع عقد توريد
املعدات الرئيسية واإلشراف على الرتكيب مع شركة ()SMSاإليطالية
يف2007
يقع املصنع يف املدينة الصناعية – حسياء -محص ومت إنشاء املصنع على
مساحة 100,000م ²مئة ألف مرت مربع  .تصل معدالت اإلنتاج اىل  454ألف
طن من حديد التسليح سنوياً -،تبلغ الطاقة اإلنتاجية لوحدة الدرفلة
 454000طن سنوياً من حديد التسليح .فيما خيص السكب املعدني:
مت افتتاح قسم سكب املشغوالت يف الشركة الدولية لدرفلة احلديد عام 2016
نقوم يف هذا القسم بسكب مجيع أنواع اخلالئط املعدنية:
خالئط الفوالذ -الستانلس ستيل – الفوالذ املقاوم للحرارة – حديد
الزهر(الفونت ) – سبائك النحاس والربونز واألملنيوم .يوجد لدينا أفران
معاجلة حرارية ملعاجلة املسكوبات حسب احلاجة.
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INTERNATIONAL MARBLE L.L.C (ITALIAN ARAB GROUP)

Country: Oman
Stand No:
Address: Oman
Tel: 0096895974670
Mobile:
Fax:
Email: imckadmarble@gmail.com
Website: www.kaadangroup.net
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description: Trust in our motto.
Since its establishment the company was known of its special
and recognized products.
After sitting its goal based on thoughtful plans ,the company
achieved its goal thanks to the company workers in quarries
who la technologies of extracting marble blocks , best and
strongest productions lines for manufacturing tiles and slabs
and its commitment to serve all kinds of works required by
giant projects .
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الشركة العاملية للرخام
البلد :عمان
رقم الستاند:
العنوان :سلطنة عمان
اهلاتف0096895974670 : :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

imckadmarble@gmail.com
www.kaadangroup.net

االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :الشركة العاملية للرخام متيزت منذ تأسيسها
جبودة منتجاهتا حيث مت وضع األهداف واخلطط اليت مت
حتقيقها بفضل الطاقة البشرية اليت قدمت افضل أداء وعملت
على مدار  24ساعة يف املقالع يف سلطنة عمان باستخدام
أفضل األدوات وأحدث التقنيات يف استخالص الكتل الرخامية
ووضعها يف أقوى خطوط اإلنتاج للتصنيع النهائي لبالطات
رخامية وألواح كاملة مبا خيدم كافة املشاريع الضخمة يف
مجيع دول العامل
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International Marketing Services
Country: Syria
Stand No: D2
Address: Damascus, Industrial Area, AlHajbieh
Tel: 00963115439960
Mobile: 00963933413743
Fax: 00963115439961
Email:
Website:
Profiles: Central satellite and its equipment
Person in charge: Walid Khder
Branches & Agents:
Company Description:
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اخلدمات العاملية للتسويق
البلد :دمشق
رقم الستاند:
العنوان:

D2

دمشق ،املنطقة الصناعية ،احلاجبية ،مقابل أبراج أساتذة اجلامعة

اهلاتف00963115439960 :
املوبايل00963933413743 :
الفاكس00963115439961 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :ستااليت مركزي وجتهيزاهتا
الشخص املسؤول :وليد خضري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست عام  - 2002وهي الوكيل احلصري
لشركة ترياكس العاملية .منشئها الدمنارك واملتخصصة بأجهزة
البث الفضائي (الستاليت املركزي) وكافة جتهيزاهتا ومن بعض
أعمالنا يف سورية فندق ومنتجع يعفور السياحي ،السفارة
املصرية ،شرياتون صيدنايا ،جامعة دمشق ،كارفور حلب ،نادي
ضباط طرطوس.
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IQS International Quality Services
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Salhyah, Shahda
Tel: 00963114433378
Mobile: 00963988555655
Fax:
Email: info@trust-iso.com
Website: www.iqs-ltd.com
Profiles:
Person in charge: Firas Haddad
Branches & Agents:
Company Description: INTERNATIONAL QUALITY SERVICES IQS is a Fully Accredited, third party certification body
providing deferent kinds of Management Systems ISO certifications.
IQS also certifies a number of other management systems
including QHSE, GMP, ECO-VEN, Halal Tayiban, CE MARK,
GHP and other industry specific and small business management system standards.
The company was formally accredited by the International
Quality Management System Limited & International Accreditation Union.
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IQS International Quality Services

البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – صاحلية – شهدا – بناء القاضي نوران – طابق أول

اهلاتف00963114433378 : :
املوبايل00963988555655 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:

info@trust-iso.com
www.iqs-ltd.com

خدمات واستشارات اجلودة – تدقيق ومنح شهادات اآليزو

الشخص املسؤول :فراس حداد
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة IQS :هيئة ماحنة للشهادات حاصلة على
كامل االعتمادات ،وتؤمن الشهادات يف نظم إدارة اجلودة (ISO
 ،)9001نظم اإلدارة البيئية ( ،)ISO 14001نظم إدارة السالمة
الغذائية ( ،)ISO 22000 and HACCPونظم إدارة السالمة
( )OHSAS 18001وغريها الكثري.
خدمات  IQSواسعة التغطية وتؤمن الشهادات يف خمتلف
قطاعات خدمة العمالء وقطاعات الصناعة يف مجيع أحناء
العامل.
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IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES
Country: Iran
Stand No:
Address: Iran -Tehran Nobonyad square, shahid langari st.
Tel: 00982122988007
Mobile:
Fax: 00982126750345
Email: Marketing@ieicorp.ir
Website: www.ieicorp.ir
Profiles:
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 in1972. IEI consists of nine subsidiaries and
is known as internationally brand that exports its products to
over 40 countries world wide .
IEI has active agency in target market and has won and
permeated in competitors in international tenders and take
into account under mentioned items:
Considering technical and operational customers’ ideas and
producing customized products.
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IRAN ELECTRONICS INDUSTRIES

البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان:
اهلاتف00982122988007 :
املوبايل:
الفاكس00982126750345 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

Marketing@ieicorp.ir
www.ieicorp.ir

االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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IREM International
Country: Syria
Stand No:
Address: Damarose Hotel Offices, 3rd Floor, Room 316
Tel: 00963115633562
Mobile: 00963992525252
Fax: 00963113332212
Email: sweet.star.selin@gmail.com
Website: www.shoaasaheli.com
Profiles: Construction material
Person in charge: Emad Hasan
Branches & Agents: Damascus, Jableh, Lattakia
Company Description: The Company was established in
2006. wer’re specialized in tedners - pledges - forms building materials - importing & exporting - agent for many Italian
companies for granite & ceramic - mixers (water) - building
construction.
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ارام العاملية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :مكاتب فندق داماروز ط 3غ316
اهلاتف00963115633562 :
املوبايل00963992525252 :
الفاكس00963113332212 :
الربيد االلكرتوني:

sweet.star.selin@gmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.shoaasaheli.com

االختصاص :مواد بناء
الشخص املسؤول :عماد حسن
الفروع والوكالء :دمشق ،جبلة ،الذقية
حملة عن الشركة :تأسست الشركة سنة  2006وهي متخصصة
باملناقصات ،تعهدات ،استثمارات ،مواد البناء واالسترياد
والتصدير .وكيل لعدد من الشركات ملواد البناء وحاليا وكيل
اجلرانيت والسرياميك اإليطايل وخالطات وأطقم إيراني
واكساءات التابعة للجهات العامة.
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Jean-Claude Yared & Fils Sal
Country: Lebanon
Stand No: E10 F9
Address: Zalka Highway, Kia Motortrade 1st floor
Tel: 009611893128
Mobile:
Fax: 009611870538
Email: nadim.haber@jcyared.com
Website: www.jcyared.com
Profiles:
Person in charge: Pierre Yared
Branches & Agents:
Company Description: Traders Since 1860 with over 160
years of experience and a Vision to lead the building
materials industry supply in the region. Stocklist and
distrebturs of Construcion and OCTG materials Covering
Lebanon, Iraq and other MENA countries with products:
Steel and Plastic Pipes for OCTG, Water and Gas installations
Steel and Plastic Accessories Pumps, Valves and Plumbing
Materials.
Complete Heating Systems and Designs.
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شركة يارد للتجارة العامة
البلد :لبنان
رقم الستاند:

E10 F9

العنوان :اتسرتاد زلقة ،كيا موتورتريد طابق أول
اهلاتف:

009611893128

املوبايل:
الفاكس:

009611870538

الربيد االلكرتوني:

nadim.haber@jcyared.com

املوقع االلكرتوني:

www.jcyared.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :بيري يارد
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :جتار منذ عام  1860مع أكثر م  160عاما من
اخلربة والرؤية لقيادة أسواق جتارة مواد البناء يف املنطقة .
خمزنون وموزعون ملواد البناء ومواد مشاريع النفط يف لبنان
والعراق ودول أخرى يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
مع املنتجات :أنابيب احلديد والبالستيك ملنشآت املياه والغاز
والنفط ،اكسسوارات احلديد والبالستيك ،املضخات والصمامات
ومواد السباكة ،تصميم وتنفيذ أنظمة التدفئة املركزية.
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Jomran trading group
Country: Syria
Stand No:
Address: Arnous Square, brj alhamra bldg, next to bluetower hotel
Tel: 00963119586
Mobile: 00963992334607
Fax: 00963113314311
Email: INFO@jomran.com
Website: www.jomran.com
Profiles: Importing of lighting, construction material and electronics
Person in charge: Ahmad Jomran
Branches & Agents:
Company Description: Jomran trading group established in
DUBAI in 2010, our head office in GUANGZHOU established
in 2013, in Turkey in 2015 , in SYRIA in 2016.
Jomran Trading Group is an import company, import goods
from CHINA & DUBAI to all over the word.
our production are “Lighting , Construction & Electronics”.

232

جمموعة مجران التجارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:

ساحة عرنوس ،بناء برج احلمرا التجاري جانب فندق البلوتاور

اهلاتف00963119586 :
املوبايل00963992334607 :
الفاكس00963113314311 :
الربيد االلكرتوني:

INFO@jomran.com

املوقع االلكرتوني:

www.jomran.com

االختصاص :استرياد انارة ومواد اكساء والكرتونيات
الشخص املسؤول :أمحد مجران
الفروع والوكالء:

فرع هونغ كونغ  /فرع غوانزو  /فرع دبي  /فرع تركيا

حملة عن الشركة :تأسست جمموعة مجران التجارية يف دبي عام
 2010ومت افتتاح املكتب الرئيسي يف الصني – كوانزو عام 2013
أما يف تركيا مت افتتاح فرعها يف  2015إىل أن استمر النجاح ومت
افتتاح فرعها يف سوريا والكائن يف دمشق عام .2016
تعترب جمموعة مجران التجارية من الشركات الكربى العاملة يف
جمال االسترياد والتجارة يف أهم اجملاالت (االلكرتونيات ،انارة،
مواد اكساء وديكور) .
مجلة اجلملة  ،مجلة  ،مفرق خبربة مثاني سنوات من النجاح
واالنتشار الواسع ،كما تقوم جمموعة مجران التجارية بتصنيع
واسترياد هذه املواد من الصني ودبي إىل كافة أحناء العامل .
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Kaadan Cables
Country: Syria
Stand No: A2
Address: Aleppo, Industrial Area
Tel: 00963212123140
Mobile: 00963933616832
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Cables and wires
Person in charge: Yaser Selo
Branches & Agents: Damascus, Homs, Damascus countryside, Lattakia, Tartus, Salamiyah, Daraa, hama, mahradeh
Company Description: Kaadan Institution produces all
types of elctrical wires and cables of low and medium tension,
household, telephone and industrial
Accordingly, all Kaadan institution’s products are in accordance to the interational standards hereinafter metioned (SNS
- VDE - BSI - IEC).
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مؤسسة كعدان لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية
البلد :سورية
رقم الستاندA2 :

العنوان :حلب ،املنطقة الصناعية
اهلاتف00963212123140 :
املوبايل00963933616832 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :أسالك وكابالت كهربائية
الشخص املسؤول :ياسر سلو
الفروع والوكالء :دمشق ،محص ،ريف دمشق ،الالذقية،
طرطوس ،سلمية ،درعا ،محاة ،حمردة
حملة عن الشركة :تقوم مؤسسة كعدان بإنتاج كافة أنواع
األسالك والكابالت الكهربائية ذات التوتر املنخفض واملتوسط
(املنزلية واهلاتفية والصناعية).
مجيع منتجات مؤسسة كعدان وفقا للمواصفات العاملية اآلتية:

IEC - BSI - VDE - SNS

(السورية  -األملانية  -الربيطانية  -الكهرباء الدولية) .
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Kaadan Group FZC
Country: Syria
Stand No:
Address: United Arab Emirates Dubai
Tel: 0097172046747 \ 00971502022640
Mobile:
Fax:
Email: kaadangroup@gmail.com
Website: www.kaadangroup.net
Profiles:
Person in charge: Eng.Radwan Kadan
Branches & Agents:
Company Description:
Kaadan Group LLC United Arab Emirates.
Was established in 1955 and started working in the field of
contracting, construction and construction projects.
The company established its first marble factory in 1958 to
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 natural granite industry to
Syria.
The company’s products all types 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 املتحدة – دبي
اهلاتف00971502022640 \ 0097172046747 : :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

kaadangroup@gmail.com
www.kaadangroup.net

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس رضوان كعدان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
جمموعة كعدان ش م ح األمارات العربية املتحدة.
مت تأسيسها يف عام  1955وبدأت العمل يف جمال املقاوالت و
االنشاءات و مشارع البناء.
قامت الشركة بإنشاء أول مصنع هلا للرخام يف عام 1958
لتقديم منتجاهتا يف سوريا و لبنان و دول اخلليج و بالتعاون
مع إيطاليا قد دخلت جمال تطوير صناعة الرخام و الغرانيت
و ختصصت يف هذا اجملال و كانت أول شركة تدخل فكرة
صناعة الغرانيت الطبيعي إىل سوريا .
منتجات الشركة كافة أنواع الرخام و الغرانيت  ،دراسة و تنفيذ
خطوط انتاج صناعة الرخام و الغرانيت و املشاريع العمرانية
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KALAI INDUSTRIES
Country: Syria
Stand No: A7
Address: Damascus -Alkissoa
Tel: 00963116912510
Mobile: 00963992001137
Fax: 009631169298724
Email: info@kalai-industries.com
Website: www.kalai-industries.com
Profiles:
Person in charge: Mohanad Berkdar
Branches & Agents:
Company Description: Founded in 1992, Kalai Industries is
an engineering firm , which has been well established as a
national leader in its activities for years. Headquartered in
Damascus , Syria , the group has currently over 400
employees operating out the regional offices located in the
different national districts as well as in other middle Eastern
countries. Committed to offering its clients best of the kind
products , services and solutions ,Kalai industries has
developed state –of-the-art expertise in several fields of
activity related to engineering ,steel structures,
telecommunications , energy constructions and storage.
The outstanding know- how of its experts allows them to plan,
design, build and manage complex problems for clients in
both private and public sectors .
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قلعي للصناعات
البلد :سورية
رقم الستاند:

A7

العنوان :دمشق  -الكسوة
اهلاتف00963116912510 :
املوبايل00963992001137 :
الفاكس009631169298724 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@kalai-industries.com
www.kalai-industries.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :مهند بريقدار
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة قلعي للصناعات يف عام ، 1992وهي
شركة هندسية ،تعترب على املستوى القومي من الشركات القائدة يف
جماهلا منذ سنوات .يقع مقر الشركة الرئيسي يف دمشق ،سوريا ،ويعمل
حاليا أكثر من  400موظف يف املكاتب اإلقليمية املوجودة يف خمتلف
احملافظات وكذلك يف بلدان الشرق األوسط األخرى  .وبفضل التزامها
بتقديم اخلدمات واملنتجات واحللول لعمالئها ،فقد قامت شركة قلعي
للصناعات بتطوير أحدث ما توصلت اليه اخلربات يف العديد من جماالت
النشاط املتعلقة باهلندسة واهلياكل الفوالذية واالتصاالت والطاقة والبناء
والتخزين وأضافت قلعي للصناعات املشاريع القائمة على مبدأ (تسليم
مفتاح باليد) إىل خدماهتا اهلندسية التقليدية .ويف الوقت الذي يهيمن
عليه السعي لتحقيق حلول مستدامة تعتمد قلعي للصناعات على فريق
من اخلرباء الذين يتمتعون باملعرفة الالزمة للقيام على حنو فعال بتنفيذ
املشاريع األكثر تعقيدا وابتكارا .
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Kaplo Engineering Equipment
Country: Syria
Stand No: H10 E7
Address: Aleppo, Baron street, Zaitoni bldg.
Tel:

00963212121196

Mobile: 00963951525265
Fax: 00963212115360
Email: info@kaploeng.com
Website: www.kaploeng.com
Profiles: Engineering Devices
Person in charge: Fawaz Kaplo
Branches & Agents: Damascus, homs
Company Description: Founded 1980, KAPLO Engineering,
to supply the Syrian market high quality engineering equipment.
K.E. main business was importing surveying instruments and
ing Equipment for construction material.
Expanding our business to supply, aerial, close-range photogrammetry, and LIDAR solutions.
Last dictates, K.E. entered in the Geophysical field, supplying
seismic, structural, dynamic monitoring solutions for dams,
bridges, etc..
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قبلو للتجهيزات اهلندسية
البلد :سورية
رقم الستاند:

H10 E7

العنوان :حلب شارع بارون بناية زيتوني
اهلاتف00963212121196 :
املوبايل00963951525265 :
الفاكس00963212115360 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@kaploeng.com
www.kaploeng.com

االختصاص :أجهزة هندسية
الشخص املسؤول :فواز قبلو
الفروع والوكالء :دمشق – محص
حملة عن الشركة :تأسست شركة قبلو للتجهيزات اهلندسية عام
 1980لتزويد السوق السورية بأجود التجهيزات اهلندسية.
كان جمال عمل الشركة الرئيسي إسترياد أجهزة املساحة
ومعدات إختبار مواد البناء  ،تربة وحصى ،بيتون ،إسفلت،
واحلديد .توسع عملها بتقديم األنظمة الفوتوغرامرتية اجلوية
والقريبة لتوثيق األبنية األثرية .دخلت الشركة يف العقدين
األخريين جمال اجليوفيزياء ،زودت املؤسسات واجلامعات
بأنظمة املراقبة الزلزالية الرقمية ،وأنظمة مراقبة املنشآت
الكبرية كالسدود واجلسور واألبنية العالية وغريها
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Katrangi Esterodi Talha AlKetranji
Country: SYRIA
Stand No: A14
Address: Salah Eldeen Street, Salah Eldeen bldg, 3rd floor
Tel: 00963332513140
Mobile: 00963933242662
Fax: 00963332511852
Email: talha@katrangi-estero.it
Website:
Profiles: Supply of building materials and cladding
Person in charge: Talha AlKetraji
Branches & Agents:
Company Description: The company Katrangi Esterodi Talha AlKetranji has been founded in 2012 as an Exclusive agent
in Syria for several Italian companies. Working in the field of
construction / decorative materials. the company has its office
in Milan/ and an office in Hama/Syria
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قطرجني ايستريودي طلحة القطرجني
البلد :سورية
رقم الستاند:

A14

العنوان :شارع صالح الدين ،جممع صالح الدين ،طابق ثالث
اهلاتف00963332513140 :
املوبايل00963933242662 :
الفاكس00963332511852 :
الربيد االلكرتوني:

talha@katrangi-estero.it

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :توريد مواد البناء واإلكساء
الشخص املسؤول :طلحة القطرجني
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة قطرجني ايستريو يف عام
 2012وأختذت مكانا هلا يف مدينة ميالنو/إيطاليا وكانت
الشركة قد تعاقدت مع عدة شركات إيطالية يف جمال مواد
البناء  /اإلكساء  /الديكور على أن تكون الوكيل احلصري هلذه
الشركات يف أراضي اجلمهورية العربية السورية.
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KBE International
Country: Lebanon
Stand No: G14
Address: Nahr Elmott, Roumieh, Beirut, Lebanon
Tel: 009611898268
Mobile:
Fax: 009611887113
Email: purchasing1@kbeinternational.com
Website: www.kbeinternational.com
Profiles:
Person in charge: Khalil Boutros
Branches & Agents:
Company Description: KBE is leading manufacturer of air
movement and fire smoke management products.
KBE manufactures an extensive range of grilles, registers,
diffusers, louvers, sound attenuators, dampers & VAV’s.
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كي بي اي انرتناشيونال
البلد :لبنان
رقم الستاند:

G14

العنوان :هنر املوت ،رومية ،بريوت ،لبنان
اهلاتف009611898268 :
املوبايل:
الفاكس009611887113 :
الربيد االلكرتوني:

purchasing1@kbeinternational.com

املوقع االلكرتوني:

www.kbeinternational.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :خليل بطرس
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :نشاطها األساسي للشركة صناعة وجتارة
جماري ومنتجات اهلواء ومجيع لوازم أعمال التدفئة والتربيد
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KFOURY ENGINEERING & CONTRACTING
Country: Lebanon
Stand No: C5
Address: Anteliace-Garden tower-3rd – 5th – 6th-floor
Tel: 00961 4402012
Mobile:
Fax: 00961 4402012
Email: info@kfouryengineering.com
Website: www.kfouryengineering.com
Profiles: engineering and 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.
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شركة كفوري للهندسة واملقاوالت
البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان:

C5

لبنان – انطالياس-حديقة تاور – طابق ثالث وطابق خامس وطابق سادس

اهلاتف009614402012 :
املوبايل:
الفاكس009614402012 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@kfouryengineering.com
www.kfouryengineering.com

االختصاص :هندسة و مقاوالت
الشخص املسؤول :فادي شرفان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة كفوري اهلندسية يف عام 1998
لتصبح شركة مقاوالت خنبة  ،من أجل احلفاظ على مكانة
بارزة بني الشركات الرائدة يف جمال اهلندسة و املقاوالت ،ليس
فقط يف لبنان ولكن أيضا يف الشرق األوسط .وبعد أن جنحت
شركة كفوري اهلندسية يف التعاقد مع كل من املشاريع العامة
و اخلاصة نفذت شركة كفوري اهلندسية و املقاوالت مع خربهتا
اإلدارية و املوقعية جمموعة متنوعة من املشاريع مثل املباني
السكنية و املراكز التجارية ومباني املكاتب و املنازل و املستشفيات
وخزانا املياه العامة ،قواطع املوجات ،املصانع و املخازن .كما
متتلك الشركة أسطوال من معدات البناء الثقيلة و اخلفيفة.
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Kreem Alden
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – Sabaa bahraat - Abed Street
Tel: 00963114450259
Mobile: 00963988766710
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Manufacture of furniture
Person in charge: Mohamed Majed Karim El Din
Branches & Agents:
Company Description:

248

مفروشات حممد ماجد كريم الدين
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -سبع حبرات ,شارع العابد
اهلاتف00963114450259 : :
املوبايل00963988766710 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :تصنيع مفروشات
الشخص املسؤول :حممد ماجد كريم الدين
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست الشركة عام  1970وهي شركة
متخصصة بصناعة املفروشات الكاملة
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Kumkang Kind
Country: Korea
Stand No:
Address: Kumkang Kind Bldg. 16 Hyoryeong-ro, 60-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel: 82-2-3415-4154
Mobile:
Fax: 82-2-3415-4165
Email: kkkorea@kumkangkind.com
Website: www.kumkangkind.com
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents: USA - Malaysia - Vitnam - India
Company Description: The Monolithic System is based on
reinforced concrete material as a main and only material for
building, using aluminum formwork to cast the walls, roof and
stairs of one floor at one time, thus achieving reduction of cost,
time and upgrading the quality of construction., replaced the
skilled labors in the concrete work by trainees labors (which
also helped in solution of skilled labors shortage)
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كم كانج كايند
البلد :كوريا
رقم الستاند:
العنوان:
اهلاتف82-2-3415-4154 :
املوبايل:
الفاكس82-2-3415-4165 :
الربيد االلكرتوني:

kkkorea@kumkangkind.com

املوقع االلكرتوني:

www.kumkangkind.com

االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء :الواليات املتحدة – ماليزيا – فيتنام واهلند
حملة عن الشركة :إن نظام البناء Monolithic System
يعتمد على مادة الباطون خفيف التسليح كمادة رئيسية
ووحيدة للبناء وذلك باستعمال قوالب من األملنيوم لصب
جدران وسقف وأدراج الطابق الواحد دفعة واحدة مما حيقق
سرعة يف اإلجناز واالقتصاد وختفيض كلفة البناء ورفع
املستوى الفين لإلنتاج كما يساهم يف حل مشكلة العمالة وذلك
باختصار البنّاؤون واملورقون واستبداهلا بيد عاملة خمتصة
ومتدربة.
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Lavase
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - behind the judicial palace
Tel:
Mobile: 00963945704443
Fax:
Email: adnan.tn.2017@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Adnan Tanbekji
Branches & Agents:
Company Description:
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الفاز
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – خلف القصر العديل
اهلاتف:
املوبايل00963945704443 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

adnan.tn.2017@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :عدنان تنبكجي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :كافة أنواع الثريات و املصنوعات النحاسية .
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Lebanese House Company
Country: Syria
Stand No: G6
Address: Industrial area, Section 2
Tel: 00963933337886
Mobile: 009613413516
Fax: 009615800151
Email: osmat@lifco.com.lb
Website:
Profiles: Supermarket shelves and refrigerator industry
Person in charge: Asmeh Hassan / Khaled AlNajjar
Branches & Agents:
Company Description:
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شركة البيت اللبناني
البلد :سورية
رقم الستاندG6 :
العنوان :عدرا الصناعية قطاع 2
اهلاتف00963933337886 :
املوبايل009613413516 :
الفاكس009615800151 :
الربيد االلكرتوني:

osmat@lifco.com.lb

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :تصنيع رفوف وبرادات سوبرماركت
الشخص املسؤول :عصمة حسان  /خالد النجار
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تاسست الشركة عام 1992يف لبنان والوطن
العربي وهي بصدد تاسيس فرع هلا يف اجلمهورية العربية
السورية .
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LEMIX SAL
Country: Lebanon
Stand No: B2
Address: LEBANON-ROUMIEH
Tel: 0096170770711
Mobile:
Fax: 009611490803
Email: info@lemix-lb.com
Website: www.lemix-lb.com
Profiles:
Person in charge: WISSAM KOBROSLI
Branches & Agents:
Company Description: LEMIX SAL, a Lebanese factory producing brass water mixers and stainless-steel braided hoses.
Mixers with trendy design made with ultimate attention to details. All components are of highest quality bundled in a competitive pricing range.
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LEMIX SAL

البلد :لبنان
رقم الستاند:

B2

العنوان :لبنان ،رومية
اهلاتف0096170770711 :
املوبايل:
الفاكس009611490803 :
الربيد االلكرتوني:

info@lemix-lb.com

املوقع االلكرتوني:

www.lemix-lb.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :وسام قربصلي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة، LEMIX SAL :مصنع لبناني ينتج خالطات
مياه من النحاس و خراطيم مضفرة من الستنلس ستيل
بتصاميم عصرية و تفاصيل دقيقة .مجيع مكونات البضاعة
فائقة اجلودة و اسعارها منافسة .
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Logistics Yard
Country: Lebanon
Stand No: H13
Address: Marina Bay Center, Dbayeh, Lebanon
Tel: 009614411944
Mobile: Lebanon +961 3 243183 / Syria +963 96 777 6 333
Fax:
Email: management@logisticsyard.net
Website: www.logisticsyard.net
Profiles: Global Freight Forwarders.
Person in charge: Kamel Haddad
Branches & Agents:
Company Description:Global Freight Forwarders
Air, Sea, Land and Multi-Modal Freight
Dry Containers and Reefer
Full Containers & LCL
Consolidation from different destinations
Door to Door
Port/Airport to Door
Door to Port/Airport
Break Bulk
Air Sea Chartering specialists
Customs Clearance, Import & Export formalities
Cargo insurance
Dry and Cold Storage
Project Logistics, Turn Key Construction Freight, Oil & Gas
Freight, Renewable Energy Projects Freight & Heavy Equipment Freight
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لوجيستيكس يارد
البلد :لبنان
رقم الستاند:

H13

العنوان :بناء مارينا باي ،ضبيّة ،لبنان
اهلاتف009614411944 :
املوبايل :لبنان \ 009613243183 :سوريا00963967776333 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

management@logisticsyard.net

املوقع االلكرتوني:

www.logisticsyard.net

االختصاص :شحن حول العامل ،مستشارون يف التوريد

الشخص املسؤول :كامل حداد
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شحن حبري ،شحن جوي و شحن بري .معامالت
االسترياد والتصدير .شبكة وكالء يف مجيع أحناء العامل .ختليص
وتأمني البضائع .شحن املستوعبات العادية واملربدة وختزينها وشحن
البضائع خارج املستوعبات…وعلى منت السفينة و استئجار سفن
الشحن والطائرات
شحن املشاريع كاملة ،شحن مشاريع البناء ،شحن مشاريع البرتول
والغاز و شحن املعدات الثقيلة
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Lotus Pars
Country: Iran
Stand No: D19
Address: No.5 Iran building no.19 kashan st. Tehran
Tel: 0098 21 44963724
Mobile:
Fax: 0098 21 44037631
Email: lotusparsint@gmail.com
Website: www.parslotusco.com
Profiles:
Person in charge: Nader Abedini
Branches & Agents: Samer Alkhoury - Ghazal Company,
Tel: 00963944467224
Company Description: Lotus Pars is exporter of food stuff,
petrochemical building material, care spare and agriculture
products, and act...
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لوتوس بارس
البلد :إيران
رقم الستاند:

D19

العنوان:
اهلاتف00982144963724 :
املوبايل:
الفاكس00982144037631 :
الربيد االلكرتوني:

lotusparsint@gmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.parslotusco.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :نادر عبيديين
الفروع والوكالء :سامر اخلوري  -شركة غزل
حملة عن الشركة:
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Magic Carpet
Country: Lebanon
Stand No: F10
Address: Sin ElFil, Lebanon
Tel: 009611485841
Mobile:
Fax: 009611485840
Email: admin@magiccarpet.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Dr. Rami Naffaa, melhem chalfoun
Branches & Agents:
Company Description:

MAGIC CARPET SARL: Magic Carpet, ﬂooring &
wallcovering innovators, was established by Mr. Cecil Messara in
1962.
Located in Sin el Fil (Beirut), Magic Carpet displays its large
variety of flooring and wallcovering in its 3,000 m² showroom and
warehousing facilities.
Magic Carpet is the exclusive stockist and distributor of industry
leading brands Balsan (France), AW (Belgium) and Belgotex in
contract carpets and tiles; Teksol, Astroturf, Aspecta and Allure
(USA) in LVT, Parquet, grass and specialty flooring; York (USA)
and Graham and Brown (GB) in wallpaper.
Our workshop makes customized sisal rugs with bordering or
overlocking. Our professional fitting team undertakes designing &
installation of hotels, hospitals, gymnasiums, mosques, offices and
large residential sites in Lebanon, Syria and Iraq.
Magic Carpet SARL is a subsidiary of Messara Trading LLC (UAE).
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ماجيك كاربت
البلد :لبنان
رقم الستاند:

F10

العنوان :سن الفيل ،لبنان
اهلاتف009611485841 :
املوبايل:
الفاكس009611485840 :
الربيد االلكرتوني:

admin@magiccarpet.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :د .رامي نفاع ،ملحم شلفون
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Magic of east
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Rokn al-Din - Al-Fayhaa highway
Tel: 00963112775426
Mobile: 00963992443708
Fax: 009631144419901
Email: maher.bouso1974@gmail.com
Website: www.magicofeast.com
Profiles: Oriental decoration and damask paint
Person in charge: Maher Mohamed Nader Bozo
Branches & Agents:
Company Description: Design and implementation of all
decoration and interior decoration ( salons – halls bishops –
walls places worship )
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سحر الشرق
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – ركن الدين -أوتوسرتاد الفيحاء
اهلاتف00963112775426 : :
املوبايل00963992443708 :
الفاكس009631144419901 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

maher.bouso1974@gmail.com
www.magicofeast.com

االختصاص :الزخرفة الشرقية و الدهان الدمشقي
الشخص املسؤول :ماهر حممد نادر بوظو
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
حملة عن الشركة :تأسست الشركة عام  1995و قامت بعدة
مشاريع يف سورية مثل اجلامع الكبري حبلب و صاالت أفراح و
خارج البلد من مساحة و قاعات شرقية عديدة .
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Mahfouz Glass
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus,Mazze,Mwasat Square. Daraa highway Behind TownCenter
Tel: 00963116857079
Mobile: 00963933427769
Fax:
Email: mahfouzglass@hotmail.com
Website:
Profiles: Manufacture of double and split glass
Person in charge: Samer Mahfouz
Branches & Agents:
Company Description: Mahfouz Glass Co. established in
1960. It is specialized in manufacturing double insulation
glass, tempered glass, drawing and glazing of glass.
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حمفوظ للزجاج
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:

مكتب دمشق:املزة  -ساحة املواساة/معمل :اسرتاد درعا خلف تاون سنرت

اهلاتف00963116857079 :
املوبايل00963933427769 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

mahfouzglass@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :صناعة الزجاج املزدوج واملقسى
الشخص املسؤول :سامر حمفوظ
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة حمفوظ لصناعة الزجاج عام
 ,1960وهي شركة متخصصة بصناعة الزجاج املزدوج العازل
والزجاج املقسى السيكوريت ,وتغشية ورسم الزجاج.
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MAKANI Tracking Solutions L.L.C
Country: Syria
Stand No: H10 E7
Address: Damascus, Shoukri Koutli ST. Altal bldg 2nd floor
Tel: 00963112238069
Mobile:
Fax: 00963112254072
Email: info@makani.cc
Website: www.makani.cc
Profiles: Mechanisms Tracking Systems + Engineering Equipment
Person in charge: Piorak Mcridigian.
Branches & Agents: Aleppo - Homs
Company Description: Makani L.L.C. established in 2014 in

Syria to provide tracking services and GPS and
In 2014 Makani L.L.c established in Syria to support the new demand in Tracking services and GPS systems. Backed with 15 years
of extensive experience in the GPS technology and the expert support and maintenance team we have, Makani committed to enrich
the market with state of the art GPS solutions. Makani committed to
provide turnkey solutions for tracking and managing fleets for individuals and enterprises with tailored solutions for Delivery, transportation, Distribution and service companies
Our solutions will provide better visibilities, reduce the waste and
fuel consumption, increase the lifetime of the fleet, and guarantee
better customer experience over the whole supply chain network
Makani also is licensed to provide radio communication systems for
enterprises, SMB’s and services along with high precision Surveying
and GPS positioning instruments
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مكاني حللول التتبع م.م.
البلد :سورية
رقم الستاند:

H10 E7

العنوان :دمشق شارع شكري القوتلي – بناء التل ط  2رقم3
اهلاتف00963112238069 :
املوبايل:
الفاكس00963112254072 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@makani.cc
www.makani.cc

االختصاص :أنظمة تعقب آليات  +أجهزة هندسية
الشخص املسؤول :بيوراك مكردجييان
الفروع والوكالء :حلب – محص
حملة عن الشركة :تقديم حلول تتبع ومراقبة السيارات وتوفري
أحدث األجهزة والربجميات وتطبيقات نظام حتديد املوقع
العاملي  GPSملستخدي كافة أنواع السيارات واآلليات إلدارة
حركة األسطول وتأمني طلبات الزبائن وايصال املنتجات أو
البضائع حبالة سليمة وبأسرع وقت ،اضافة لرفع فعالية إدارة
املوظفني وتعزيز انضباط السائقني وإطالة العمر الزمين
وادارة مصروف االسطول من صيانة ووقود ملنع اهلدر.
تقديم حلول االتصال الالسلكي ضمن املنشآت الصناعية
والسياحية لتوريد أنظمة حتديد املوقع واإلحداثيات العاملي
واألجهزة املساحية عالية الدقة .
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Marine Industries Organization
Country: Iran
Stand No:
Address: : Pasdaran Ave. after Ekhtiyariyeh Junction Tehran- Iran
Tel: 009822771405-6
Mobile:
Fax: 009822771403
Email: export@miomail.ir
Website:
Profiles:
Person in charge: Amir Hoshyari
Branches & Agents:
Company Description:
The Marine industries organization (M.I.O) as one of the major
subsidiary industries of ministry of defense. Began its activity in
1986, aiming of producing a varietyof marine vessels with their
bodies made of fiberglass , steel and aluminum , in the two
categories of military and non-military vessels.
Considering the 3,000 km of marine borderline around Iran and the
good market for building and producing various types of marine
vessels and export markets , this group has taken action for creating
specialized factories the various parts of Iran in order to have
full-fledged presence in the market.

278

منظمة مصنوعات البحرية
البلد :إيران
رقم الستاند:
العنوان:
اهلاتف009822771405-6 :
املوبايل:
الفاكس009822771403 :
الربيد االلكرتوني:

export@miomail.ir

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :أمري حشريي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

279

Mechrek Group
Country: Lebanon
Stand No: B6
Address: Lebanon, Mkalles, AlKalaa ST. Mechrek bldg
Tel: 009613178051 / 009611695286
Mobile:
Fax: 009611692286
Email: info@mechrekgroup.com
Website: www.mechrekgroup.com
Profiles:
Person in charge: Henry Mechrek
Branches & Agents:
Company Description:
• Structural steel with metal decking
• Secondary steel to building envelopes
• Architecturally exposed structural steel
• Glass work& glazing
• Storage tanks & water filters
• Piping system & pumping stations
• Stainless steel structural & decorative work
• Fire rated door ,Security furniture

280

جمموعة مشرق
البلد :لبنان
رقم الستاند:

B6

العنوان :لبنان ،مكلس ،شارع القلعة ،بناء مشرق
اهلاتف009611695286 / 009613178051 :
املوبايل:
الفاكس009611692286 :
الربيد االلكرتوني:

info@mechrekgroup.com

املوقع االلكرتوني:

www.mechrekgroup.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :هينري مشرق
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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MHD ADEL HADAYA COMPANY
Country: Syria
Stand No:
Address: Alnasr Street, Damascus, Syria
Tel: 00963112213512 / 00963112238010
Mobile: 00963953333740
Fax: 00963112243843
Email: info@mahadaya-co.com
Website: www.mahadaya-co.com
Profiles:
Person in charge: Najwa Alzein
Branches & Agents:
Company Description: Our company was founded in 1971,
our RC: 17064 and we have vareity of activities intraded:
general trade, Industrial laundry & kitchen equipment for
hotels & hospitals. Renewable energy, Electric houshold
appliances. etc...
we have processed more than 100 facilities in various Syrian
countries.
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شركة حممد عادل هدايا
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،سورية ،شارع النصر ،حتت جامع دنكر
اهلاتف00963112238010 / 00963112213512 :
املوبايل00963953333740 :
الفاكس00963112243843 :
الربيد االلكرتوني:

info@mahadaya-co.com

املوقع االلكرتوني:

www.mahadaya-co.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :جنوى الزين
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست الشركة يف عام 1971م ،وسجل جتاري
رقم  .17064لدينا تنوع يف نشاطاتنا التجارية ،جتارة عامة،
وحدات غسيل ومطبخ صناعية ،جتهيزات فنادق ومشايف ،طاقة
متجددة ،أدوات منزلية كهربائية . . .اخل
لقد أجنزنا أكثر من مئة مشروع مبختلف املناطق السورية .
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Middle East Business Group
Country: Lebanon
Stand No: E4F3
Address: Jesr El Bacha Street 702, Beirut Lebanon
Tel: 009611511081
Mobile:
Fax: 009611511071
Email: mebg@gmebusiness.com
Website: www.gmebusiness.com
Profiles:
Person in charge: Issa Othman
Branches & Agents:
Company Description: Middle East Business Group for Import and Export (MEBG)
M.E.B.G is specialized in providing glass machineries, glass
tools, glass accessories, and consulting services to the glass
industry in the Middle East, Gulf and African regions. It has
formed a commercial link between the European companies
on the first side and the said regions on the other side.
It represents the sole distributor of the following companies:
Colcom (Italy), BAVELLONI (Italy), Fev (Italy), Diamond Drills
(Italy), Tornati Srl (Italy), EVGUARD (Germany), FINE Autodoors (Italy), RBM (Italy) RBB (Italy) Stefiglass (Italy), OMV
(Italy), Loxeal (Italy), Vidriarte (Spain) Regalead (UK), Unelko
(USA), GTM (China), USAF (Taiwan)
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ميدل ايست بيزنس غروب
البلد :لبنان
رقم الستاند:

E4F3

العنوان :جسر الباشا شارع  ،702بريوت ،لبنان
اهلاتف009611511081 :
املوبايل:
الفاكس009611511071 :
الربيد االلكرتوني:

mebg@gmebusiness.com

املوقع االلكرتوني:

www.gmebusiness.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :عيسى عثمان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :ميدل ايست بيزنس غروب لالسترياد والتصدير ()MEBG
متخصصة يف توفري اآلالت الصناعية اخلاصة يف تقسية الزجاج واجللتنة ويف
جتارة األدوات وامللحقات الزجاجية واخلدمات االستشارية لصناعة الزجاج يف
الشرق األوسط ومنطقة اخلليج وأفريقيا .وقد شكلت رابط جتاري بني الشركات
األوروبية يف اجلانب األول والشرق األوسط ومنطقة اخلليج وأفريقيا من اجلانب
اآلخر.
اهنا تضمن الوكاالت احلصرية للشركات األجنبية التالية:
( Colcomإيطاليا) ( BAVELLONI ،إيطاليا) ( Fevإيطاليا) ،
( Diamond Drillsإيطاليا) ( Tornati Srl ،إيطاليا) EVGUARD ،
(أملانيا) ( FINE Autodoors ،إيطاليا) ( RBM ،إيطاليا) ( RBBإيطاليا)
( Stefiglassإيطاليا) ( OMV ،إيطاليا ) ( Loxeal ،إيطاليا) ،
( Regaleadاململكة املتحدة) ( Vidriarte ،اسبانيا) ( Unelkoالواليات
املتحدة األمريكية) ( GTM ،الصني) ( USAF ،تايوان) .
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Military Housing Establishment
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus – the highway of Damascus Homs
Tel: 00963112244082
Mobile:
Fax: 00963112243616 / 00963115774041
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Eng. Zohair Mostafa Khozaim
Branches & Agents:
Company Description: A hint about the establishment :
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 buildings ,sport ,educational and
cultural structures . in addition to building roads, bridges , irrigation projects, dams,
energy and sewerage system in addition to many other works .
Industrial works : manufacturing building materials, metal , wooden furniture, velvet and
chemical industries.
Agricultural works: planting gardens , grassing in play grounds and producing decoration plants.
The establishment products (works) :
The most important works : In Damascus: Masar Rose Project , Alassad kora suburb in
Aldimas ,the new sham conjunction , Alomaween square ,Alassad house for culture and
arts, Alassad library, thermal Tishreen station in Damascus. In Aleppo :Alhamadaniya
suburb, Midanky dam, military academy and sport city. In Latakia: Tishreen dam, Althawra dam , Bouka suburb ,Alassad sport city and university Tishreen hospital.
In Deir ezzour : executing the project of drawing Euphrates water to Soor, the center of
heart surgery . In addition to many projects and industries like: silos ,youth residences
, transporting gas and oil projects , building bridges and roads, building universities ,
restoration works for ruin buildings , manufacturing (cement, brick, block, cement pipes
, ceramic ), prefabricated buildings ,and all carpentry works.
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مؤسسة اإلسكان العسكري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – املدخل الشمايل – أوتوسرتاد دمشق -محص

اهلاتف00963112244082 :
املوبايل:
الفاكس00963115774041 / 00963112243616 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :م .زهري مصطفى خزيم
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست املؤسسة عام  1975وهي إحدى مؤسسات القطاع العام
يف سورية وتقوم بتنفيذ األعمال اإلنشائية والصناعية والزراعية واخلدمية حيث تعمل
يف جمال بناء الضواحي السكنية واملباني الصحية والرياضية والثقافية والتعليمية,
إضافة إىل بناء الطرق واجلسور ومشاريع الري والسدود والطاقة واملياه والصرف الصحي
وغريها الكثري باإلضافة إىل صناعة مواد البناء والصناعات املعدنية واخلشبية والكيميائية
والنسيجية وتعشيب أرضيات املالعب وزراعة احلدائق وإنتاج نباتات الزينة .
منتجات ( أعمال ) الشركة :
من أهم األعمال :مشروع وردة مسار وضاحية قرى األسد وعقدة الشام اجلديدة وساحة
األمويني ودار األسد للثقافة والفنون ومكتبة األسد الوطنية وحمطة تشرين احلرارية
بدمشق ,وضاحية احلمدانية وسد ميدانكي واألكادميية العسكرية واملدينة الرياضية
حبلب ,وسدي تشرين والثورة وضاحية بوقا ومدينة األسد الرياضية ومشفى تشرين
اجلامعي بالالذقية ,وتنفيذ مشروع جر مياه الفرات باجتاه بلدة الصور ومركز جراحة
القلب املفتوح بدير الزور ,باإلضافة إىل العديد من املشاريع والصناعات النوعية منها :
صوامع احلبوب  -مباني السكن الشبابي  -مشاريع نقل الغاز والنفط  -إقامة اجلسور
ومد الطرقات  -بناء اجلامعات باإلضافة إىل أعمال الرتميم ألهم املباني األثرية وكذلك
صناعة اإلمسنت والقرميد والبلوك والقساطل
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Ministry of Internal Trade and Consumer Protection
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Rkn Eldeen, Ibn Elnafis
Tel: 00963115161100
Mobile:
Fax: 00963115161144
Email: info@dcip.gov.sy
Website: www.dcip.gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description:
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 ومحاية املستهلك
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ركن الدين ابن النفيس
اهلاتف00963115161100 :
املوبايل:
الفاكس00963115161144 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@dcip.gov.sy
www.dcip.gov.sy

االختصاص :مديرية محاية امللكية التجارية والصناعية.
الشخص املسؤول :مدير احلماية
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
مديرية محاية امللكية التجارية والصناعية تقوم مبايلي:
 تسجيل العالمات التجارية والصناعية تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية تسجيل براءات االخرتاع -نشر ثقافة امللكية الفكرية
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Modern Building Company
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, AlFordos Street, Almoradi bldg, 2nd floor
Tel: 00963112210047 / 00963112238727
Mobile: 00963981419210
Fax: 00963112248501
Email: joseph-zahr@hotmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Eng. Joseph Zahr
Branches & Agents:
Company Description: Modern Building Company (MBC) is
a new construction company aiming to introduce new technology in the construction field and this through the monolithic
system which is based on using one construction material :
(reinforced concrete) and on the principle of casting a complete floor in one shot (slab, walls, stairs). This new method
ed in many countries, had proved high efficiency as well as
the reduction of cost , time and upgrading the quality of the
construction.
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شركة األبنية احلديثة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،شارع الفردوس ،بناية املرادي طابق ثاني
اهلاتف00963112238727 / 00963112210047 :
املوبايل00963981419210 :
الفاكس00963112248501 :
الربيد االلكرتوني:

joseph-zahr@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس جوزيف زهر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة األبنية احلديثة هي شركة أنشئت هبدف
املسامهة يف إعادة إعمار سورية ،
وقد ركزت جهودها على حل أزمة قطاع البناء وخاصة اإلسكان
للطبقات الفقرية واملتوسطة عن طريق إدخال تكنولوجيا حديثة يف
صناعة البناء تؤدي حتماً إىل ختفيض كلفة املسكن باإلضافة إىل
سرعة التنفيذ ورفع مستوى اجلودة ،وهذا ناتج عن ختفيض عدد
العمالة الفنية وذلك باالستغناء عن بعض عناصر البناء (بناء
البلوك والورقة االمسنتية ) واستبدال اليد العاملة املاهرة والفنية
واملرتفعة األجر بيد عاملة مدرّبة.
وتضم جمموعة األبنية احلديثة شركاء يف األعمال الكهربائية كـ
شركة EEE group
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Modern Technology Co (Tahseen-Zabad)
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Baramkeh
Tel: 00963112252544 / 00963112252566
Mobile: 00963944512626
Fax: 00963112253538
Email: zabadco@gmail.com
Website:
Profiles: Welding equipment
Person in charge: Tahseen Husni Zbad
Branches & Agents:
Company Description:
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شركة التقنيات احلديثة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :برامكة
اهلاتف00963112252566 / 00963112252544 :
املوبايل00963944512626 :
الفاكس00963112253538 :
الربيد االلكرتوني:

zabadco@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :معدات حلام
الشخص املسؤول :حتسني حسين زباد
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة التقنيات احلديثة شركة متخصصة يف
جمال جتهيزات اللحام الكهربائي وغاز األرغون وثاني ا وكسيد
الكربون وكافة اكسسواراهتا وقضبان اللحام الكهربائي وأسالك
اللحام األرغون وثاني اوكسيد الكربون وجتهيزات القص بالبالزما
والليزر وماكينات السي ا ن سي وجتهيزات األمن والسالمة
واالختبارات اخلاصة باللحام .
ومنثل العديد من الشركات الكربى يف جمال اللحام كشركة هونداي
الكورية لقضبان اللحام وشركة ميغ ترونيك ملاكينات اللحام
الدامنركية كما نقدم االستشارات الفنية والتدريب لكوادر اللحام
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MOHAMAD FAAIK SAAD EDDIN
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus –Al Ros tower
Tel: 00963 11 4444772 \ 44419901
Mobile: 00963944324322
Fax: 00963 11 44419901
Email: ak-saadeddin@hotmail.com
Website:
Profiles: Aluminum & Kitchen Accessories
Person in charge: Mohamad Faaik Saad Eddin
Branches & Agents:
Company Description:
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حممد فائق سعد الدين
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – برج الروس
اهلاتف00963114441990100\4444772 : :
املوبايل00963944324322 :
الفاكس009631144419901 :
الربيد االلكرتوني:

ak-saadeddin@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :اكسسوار أملنيوم و مطابخ
الشخص املسؤول :حممد فائق سعد الدين
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :قامت الشركة يف عام  2017بتصنيع بعض
اكسسوارات املنيوم و املطابخ علما اهنا امتداد لشركة الوالد
املؤسسة منذ عام  1975و لنا مسعة جيدة يف السوق الداخلي و
البلدان اجملاورة يف هذا اجملال كما قامت الشركة باسترياد
بعض مواد إلمتام مستلزمات اكسسوارات املطلوبة يف السوق
حتت شعار . pimo
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Mohammed Dib Sons Company for industrial electricity
Country: SYRIA
Stand No: E3-1 / Hall 10
Address: Damascus, Sinjekdar, Souk Alkahrba, in front of maternity care
Tel: 00963112230029 / 00963112255223
Mobile:
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Industrial electrical materials trade
Person in charge: Anas Deeb
Branches & Agents: Damascus, Marjeh, Abu firas al Hamadani Street
Company Description: Established in 1990, Sons’ Mohammed Dib company has been the leading distributer of industrial electric equipment and devices. The company is an official
distributer for some of the top multinational companies including HYUNDAI ELECTRIC, TRS for electric switches, FOTEK
for light sensors and timers, Y.Y CABLE TIE, LOVATO, and
ICAR
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شركة أبناء حممد ديب للكهرباء الصناعي
البلد :سورية
رقم الستاند:

E3-1 / Hall 10

العنوان :دمشق  -سنجقدار سوق كهرباء مقابل رعاية األمومة

اهلاتف00963112255223 / 00963112230029 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :جتارة مواد كهربائية صناعية
الشخص املسؤول :أنس ديب
الفروع والوكالء:

دمشق مرجة شارع أبو فراس احلمداني بناء حمافظة ريف دمشق

حملة عن الشركة :تعد شركة أبناء حممد ديب من الشركات
الرائدة يف جمال توزيع املواد الكهربائية الصناعية .تأسست
الشركة منذ  ١٩٩٠و تعمل يف توزيع املواد الكهربائة الصناعية
ألهم املاركات العاملية كشركة هونداي الكهربائية و شركة TRS
ملفاتيح املنظمات و شركة فوتيك للمؤقتات واحلساسات
الضوئية و شركة  Y.Y CABLETLEو شركة Lovato
و شركة ICAR
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Morando S.R.L
Country: Italy
Stand No: A2
Address: Strada Rilate, 22 - 14100 Asti (Italy)
Tel: 00390141417311
Mobile:
Fax: 00390141417504
Email: info@morando-rieter.com
Website: www.morando-rieter.com
Profiles:
Person in charge: Mr. Massimo Herrnhut
Branches & Agents: Naji for engineering & traidng
Company Description: With more than 100 years of experience resulting by thousands installations worldwide in the
heavy clay industry, Morando produces a wide range of machines and equipment for clay preparation and product shaping.
The whole line of products is developed and produced internally, basing on the requirements of a modern brick and tile
factory.
All the engineering processes are monitored by strict laboratory s performed with physical, chemical and technological
controls, according to the results expected by the Customers.
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موراندو س ر ل
البلد :إيطاليا
رقم الستاند:

A2

العنوان:
اهلاتف00390141417311 :
املوبايل:
الفاكس00390141417504 :
الربيد االلكرتوني:

info@morando-rieter.com

املوقع االلكرتوني:

www.morando-rieter.com

االختصاص:
الشخص املسؤولMr. Massimo Herrnhut :
الفروع والوكالء :شركة ناجي للهندسة والتجارة
حملة عن الشركة :مع أكثر من  100عام من اخلربة الناجتة عن
آالف املاكينات اليت مت تركيبها يف مجيع أحناء العامل يف صناعة
الغضار الثقيل الكثيف ،تنتج شركة موراندو جمموعة واسعة من
اآلالت واملعدات إلعداد الغضار وتشكيل املنتجات الغضارية.
يتم تطوير وإنتاج جمموعة كاملة من املنتجات استنادًا إىل متطلبات
املصانع احلديثة للبالط و الطوب الغضاري
تتم مراقبة مجيع العمليات اهلندسية من خالل االختبارات املعملية
الصارمة اليت يتم إجراؤها باستخدام أدوات التحكم الفيزيائية
والكيميائية والتكنولوجية وف ًقا للنتائج املتوقعة من قبل العمالء .
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Movenpick Hotel
Country: Lebanon
Stand No:
Address: Beirut
Tel: 009611799501 Ext. 8226
Mobile: 0096176888540
Fax:
Email: christine.ghantous@movenpick.com
Website: www.movenpick.com
Profiles:
Person in charge: Christin ghantous
Branches & Agents:
Company Description: The movenpick hotel Beirut is one
of the best business hotel with extensive resort facilities in
Beirut.
Located directly on the Mediterranean Sea and only ten minutes from the airport .the property is only few hours’ drive from
the wlhral and historical sites.
Located in the heart of bustling Beirut.
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Movenpick Hotel

البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان :بريوت
اهلاتف 009611799501 : :حتويلة 8226
املوبايل0096176888540 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

christine.ghantous@movenpick.com
www.movenpick.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :كريستني غنطوس
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Nafori. Integrated Solutions
Country: SYRIA
Stand No: E4
Address: 1- Hasiaa, Industrial city 2- Damascus countryside, Nabak
Tel: 00963315360868 / 00963117221186
Mobile: 00963933623131 / 00963988204202
Fax: 00963117242266
Email: r_naforee@yahoo.com / m_naforee@yahoo.com
Website: www.naforico.com
Profiles: Solar system projects, production lines, control panels, electrical studies
Person in charge: Eng. Mahran Nafori
Branches & Agents:
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 Arabic 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.
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نفوري .حلول متكاملة
البلد :سورية
رقم الستاند:

E4

العنوان-1 :حسياء املدينة الصناعية -2 ،ريف دمشق ،النبك
اهلاتف00963117221186 / 00963315360868 :
املوبايل00963988204202 / 00963933623131 :
الفاكس00963117242266 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:

r_naforee@yahoo.com / m_naforee@yahoo.com

www.naforico.com

مشاريع طاقة مشسية ،أمتتة جمابل البيتون ،أمتتة خطوط انتاج،

لوحات حتكم وحتسني عامل اإلستطاعة ،دراسات كهربائية ،استشارات صناعية ،حلول

الشخص املسؤول :املهندس مهران نفوري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة نفوري عام  1980وعملت يف جمال
الدراسات الكهربائية وتصميم لوحات التوزيع الكهربائية الرئيسية
والفرعية ولوحات حتسني عامل استطاعة ولوحات التحكم التقليدي .ويف
عام 2005م بدأت بتأمني األمتتة املتكاملة للمجابل البيتونية ومعامل
اخلرسانة اجلاهزة واملسبقة الصنع ومعامل البلوك واألطاريف على
مستوى الوطن العربي ومت تركيبها يف سوريا والعراق ولبنان والسعودية
وقطر .كما تقدم اإلستشارات الصناعية واهلندسية يف جماالت واسعة
للمساعدة يف بناء هذا الوطن.
تركيب منظومات طاقة مشسية ملضخات املياه
تركيب أول منظومة طاقة مشسية مرتبطة بالشبكة العامة يف حمافظة
محص باستطاعة  30كيلوات .
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Naher Al Salam
Country: Iraq
Stand No: H4
Address: Iraq, AlSulimaniyah, Bakhtiari Area
Tel:
Mobile: 009647722364436
Fax:
Email: naheralselam@yahoo.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Ahmad Salem Moteb
Branches & Agents:
Company Description: Naher Al Salam Company is
specialized in trading all equipment and meterial for solar
systems and alternative energy, the company was
established in 2017 in Iraq, Solimaniyah. Our main goal is to
equip houses and government facilities residential complexes
with solar systems.
Also we contribute in the agriculture field by saving electricity
power and replace it by solar power.

304

شركة هنر السالم للتجارة العامة
البلد :العراق
رقم الستاند:

H4

العنوان :العراق ،السليمانية ،منطقة خبتياري
اهلاتف:
املوبايل009647722364436 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

naheralselam@yahoo.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤولِ :أمحد سامل متعب
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة هنر السالم للتجارة العامة خنتص
بتجارة كافة معدات وادوات الطاقة الشمسية والطاقة البديلة
تأسست الشركة سنة  ٢٠١٧يف العراق يف حمافظة السليمانية
ونسعى لتجهيز املنازل واملنشأت احلكومية واجملمعات السكنية
بانظمة احللول البديلة وانظمة تسخني املياة عن طريق
الطاقة الشمسية وكذالك نساهم يف جمال الزراعي بتوفري
الطاقة الكهربائية لتشغيل مظخات املياة عن طريق الطاقة
الشمسية .
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Nakoul for trading
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus - Arnous Square
Tel: 00963114434244
Mobile: 00963933215120
Fax: 00963114434243
Email: nakoulgroup@yahoo.com
Website:
Profiles: Engineering, Isolation
Person in charge: Dr. Eng. Firas Nakoul
Branches & Agents:
Company Description:
Consulting and engineering
Insulation materials for buildings
Buildings and construction materials and equipments
Representative for many International companies.
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نقول للتجارة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،ساحة عرنوس
اهلاتف00963114434244 :
املوبايل00963933215120 :
الفاكس00963114434243 :
الربيد االلكرتوني:

nakoulgroup@yahoo.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :هندسية  -عزل
الشخص املسؤول :د .م .فراس نقول
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
شركة استشارية هندسية
ختتص مبواد عزل األبنية و املنشآت الصناعية و غريها ،و هتتم
مبواد البناء و التجهيزات املتعلقة مبشاريع البناء
ممثلني لعدة شركات عاملية.
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Narco
Country: Lebanon
Stand No:
Address: Beirut - Airport Road
Tel: 09613639866
Mobile:
Fax:
Email:
Website:
Profiles:
Person in charge: Eng Imad mortada
Branches & Agents:
Company Description:
The company deals trading tower crane and project hoists
Selling
Renting
Rehabilitation
Maintenance
Repair
Know how
Owner and general manager.
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ناركو
البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان :بريوت  -طريق املطار
اهلاتف009613639866 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
الشركة تعنى بتجارة الروافع الربجية ومصاعد الورش فقط
من بيع وتأجري وتصليح وصيانة ودراسات.
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National Aluminum Extrusion & Decorative Co. (NATURAL)

Country: SYRIA
Stand No: H1
Address: Damascus countryside, Adra, Industrial city, fifth section handasi
Tel: 00963115851954
Mobile: 00963936003650
Fax: 00963115851953
Email: natural@talaqi-group.com
Website:
Profiles: Pulling aluminum profiles
Person in charge: Mohammad AlJarrah
Branches & Agents:
Company Description: Natural Factory was established
in 2007 on the floor of Adra industrial city at a space of
32,000-squared meter. we are supplying our market by the
highest technology standards in terms of Oxidized, non-Oxidized and oven-coated Aluminum profiles using the best raw
material (Aluminum billets).
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الشركة الوطنية لسحب وتلوين األملنيوم (ناتورال)
البلد :سورية
رقم الستاند:

H1

العنوان :ريف دمشق ،عدرا ،املدينة الصناعية ،القطاع اخلامس هندسي

اهلاتف00963115851954 :
املوبايل00963936003650 :
الفاكس00963115851953 :
الربيد االلكرتوني:

natural@talaqi-group.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :سحب بروفيالت منجور األملنيوم
الشخص املسؤول :حممد اجلراح
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست الشركة عام  2007على أرض املدينة
الصناعية بعدرا مبساحة (  32000م )2حيث تقوم الشركة
بتزويد منشآتنا بأعلى املواصفات التقنية فيما خيص بروفيالت
األملنيوم غري املؤكسد واملؤكسد واملطلي حرارياً باستخدام أجود
أنواع مواد األملنيوم اخلام (بيليت) ضمن أعلى معايري اجلودة.
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National Energy Research Center ( NERC )
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Kafarsousa Sequare - Main Street
Tel: 00963112138335
Mobile:
Fax: 00963112138336
Email: nerc@mail.sy
Website: www.nerc.gov.sy
Profiles:
Person in charge: Dr. Younes Ali
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 policies 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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املركز الوطين لبحوث الطاقة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – دوار كفرسوسة – الشارع الرئيسي
اهلاتف00963112138335 :
املوبايل:
الفاكس00963112138336 :
الربيد االلكرتوني:

nerc@mail.sy

املوقع االلكرتوني:

www.nerc.gov.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :الدكتور يونس علي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :أحدث املركز الوطين لبحوث الطاقة مبوجب
القانون رقم \ \3لعام  2003كهيئة مستقلة ترتبط بوزارة الكهرباء،
و أوكلت إليه املهام الرئيسة التالية:
إجراء الدراسات والبحوث العلمية املرتبطة بالطاقات املتجددة ورفع
كفاءة استخدام الطاقة.
تنفيذ املشاريع التجريبية والريادية يف جمال تطبيقات الطاقات
املتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
اقرتاح السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة لالستخدام األمثل ملصادر
الطاقة املتاحة حمليا» و خاصة يف جمال الطاقات املتجددة
اقرتاح التشريعات والقوانني الالزمة املتعلقة باستخدام الطاقات
املتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
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Nawafiz
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Tabaa tower, 6th floor
Tel: 9203
Mobile:
Fax:
Email: info@nawafiz-syria.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Nawafiz newsletter
Branches & Agents: Lattakia, Tartus, Homs, Hama
Company Description: An advertising newspaper aims to
increase sales of customers and achieve the best spread
them through the presence in four governorates of independent branches working to issue three separate copies to obtain
the largest market and deliver the message in which nawafiz
newspaper believes.
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نوافذ
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – برج الطباع – الطابق السادس
اهلاتف9203 : :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

info@nawafiz-syria.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :جريدة نوافذ اإلعالنية
الفروع والوكالء :الالذقية – طرطوس – محص – محاة
حملة عن الشركة :جريدة إعالنية توزع جمانا هتدف لزيادة
مبيعات العمالء وحتقيق االنتشار األفضل هلم من خالل
التواجد يف ست حمافظات بأفرع مستقلة تعمل على إصدار
ثالث نسخ منفصلة للحصول على احلصة السوقية األكرب يف
سوق اإلعالنات وإيصال الرسالة اليت تؤمن هبا جريدة نوافذ.
وتعمل نوافذ ضمن رؤيتها لتكون املؤسسة اإلعالنية الرائدة يف
جمال الدعاية واإلعالن والبوابة األوىل لتحقيق االنتشار
وزيادة املبيعات للفعاليات االقتصادية واالجتماعية.

315

NMA-E for Engineering Solution

Country: SYRIA
Stand No: C13
Address: Damascus - AlHamra Street
Tel: 00963113340202
Mobile: 00963950500209
Fax: 00963113340221
Email: info@nma-e.com
Website: www.nma-e.com
Profiles: Engineering Services
Person in charge: Eng. Nouh Shaker
Branches & Agents:
Company Description: NMA-E is a Syrian engineering
company specialized in providing engineering, Technological
solutions and Services .We in NMA-E are distinguished by our
special relation with our customers and Our exceptional care
to them and to their requirement with exceptional after-sale
services.
NMA-E Offers its innovative engineering services to Homes,
Buildings, Residential complexes, Commercial facilities,
Clinics, medical complexes and for Medium- Large Industrial
Facilities.
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منائي للحلول اهلندسية
البلد :سورية
رقم الستاند:

C13

العنوان :دمشق ،شارع احلمرا
اهلاتف00963113340202 :
املوبايل00963950500209 :
الفاكس00963113340221 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@nma-e.com
www.nma-e.com

االختصاص :خدمات هندسية
الشخص املسؤول :املهندس نوح شاكر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :منائي شركة سورية متخصصة يف تقديم
احللول واخلدمات اهلندسية والتكنولوجية  ،نتميز يف منائي
بعالقاتنا املتميزة مع عمالئنا وعنايتنا الفائقة هبم
وباحتياجاهتم وخدمات ما بعد البيع االستثنائية اليت نقدمها
هلم.
تقدم منائي خدماهتا اهلندسية املبتكرة للمنازل  ،األبنية
واجملمعات السكنية والفعاليات التجارية  ،العيادات واجملمعات
الطبية واملنشآت الصناعية املتوسطة والكبرية
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Omayad paints general company for paints and chemical industries

Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Mlehah road
Tel: 00963115430512
Mobile:
Fax: 00963115431088
Email:
Website: www.omayad.com
Profiles:
Person in charge: Eng. Imad Shteiwi
Branches & Agents: All Syrian governorates
Company Description:
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الشركة العامة للدهانات و الصناعات الكيميائية – أمية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -طريق املليحة
اهلاتف00963115430512 :
املوبايل:
الفاكس00963115431088 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

www.omayad.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس عماد شتيوي
الفروع والوكالء :كافة احملافظات السورية
حملة عن الشركة :تأسست الشركة بتاريخ  1961\1\3و أممت
بتاريخ  1965\1\20باملرسوم \ \20بنسبة  % 75ويف عام 1970
مت التأميم بنسبة  % 100مبوجب املرسوم رقم \ \38و مبفعول
مرجعي لتاريخ التأميم األول .
غاية الشركة :صناعة الدهانات و املواد الكيميائية و االجتار هبا
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Oriental Touches
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus
Tel: 00963115658646
Mobile: 00963955362175
Fax:
Email: ALAADAHMAN@hotmail.com
Website:
Profiles: Eastern / Vaccination by chance
Person in charge: Issam Dahman
Branches & Agents:
Company Description:
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ملسات شرقية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق
اهلاتف00963115658646 : :
املوبايل00963955362175 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

ALAADAHMAN@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :شرقيات /تطعيم بالصدف
الشخص املسؤول :عصام دمهان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :حنن من أكثر من  25عام نعمل يف جمال
الشرقيات بكافة أنواعها ،حفر على اخلشب وتنزيل خيوط
االزير مع تطعيم اخلشب بالصدف  /غرف صالون  /غرف نوم
 /مرايا  /صناديق .
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ORDER OF SYRIAN ENGINEERS AND ARCHITECTS .(OSEA)

Country: SYRIA
Stand No:
Address:Damascus, Yousef

ALazme square, Dar Al-Mouhandiseen Bld,2nd floor

Tel: 00963-112214916-718
Mobile:
Fax: 00963-112216948
Email: osea.sy@hotmail.com
Website: www.osea.org.sy
Profiles:
Person in charge: Dr. Eng. Ghiyath Al-katini
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,OSEA has 14 branches in all the governorates .OSEA
works to organize the engineering profession ,to advocate the
rights of its members and to take care of them through investment projects of its pension fund . OSEA is member at FAE,
WFEO, UIA and FIG among other
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نقابة املهندسني السوريني
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق-ساحة يوسف العظمة –دار املهندسني –الطابق الثاني

اهلاتف00963-112214916-718 :
املوبايل:
الفاكس00963112216948 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

osea.sy@hotmail.com
www.osea.org.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :الدكتور املهندس غياث القطيين
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست نقابة املهندسني يف اجلمهورية
العربية السورية يف عام  .1950يبلغ تعداد املهندسني املسجلني
أكثر من  140ألف مهندس موظف وأصحاب مكاتب .باإلضافة
اىل مقرها الرئيسي يف دمشق ،للنقابة  14فرع يف مجيع
احملافظات .تعمل النقابة على تنظيم مهنة اهلندسة والدفاع
عن حقوق املهندسني ورعايتهم من خالل املشاريع االستثمارية
ملؤسسة خزانة التقاعد .والنقابة عضو يف احتاد املهندسني
العرب ،واالحتاد العاملي للمنظمات اهلندسية ،واالحتاد الدويل
للمعماريني  ،واالحتاد الدويل هلندسة املساحة .
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Ottierre-Anmic
Country: Italy
Stand No: B10
Address: VIA ROMA - 88900 Crotone (Italy)
Tel: 00393201150297
Mobile:
Fax: 00390961020290
Email: palmieri@progeotech.eu
Website: www.ottierre.it
Profiles:
Person in charge: Domenico Palmeiri
Branches & Agents:
Company Description: Ottierre-Anmic’s products and services concern the health and rehabilitation sector. The company
goal is to improve the quality of life for all the people that are in
situation of physical need. we have orthopedic laboratory and
training center for physiotherapeutic rehabilitation.
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Ottierre-Anmic

البلد :إيطاليا
رقم الستاند:

B10

العنوان:
اهلاتف00393201150297 :
املوبايل:
الفاكس00390961020290 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

palmieri@progeotech.eu

www.ottierre.it

االختصاص:
الشخص املسؤول :دومينيكو باملريي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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PAA / Pure Architecture & Art
Country: Syria
Stand No: H10
Address: Damascus, Shaalan, Sibki - Mahmoud H. Samman str.- bldg.4
Tel: (00963) (11) 331-88-08
Mobile:
Fax: (00963) (11) 335-42-27
Email: info@paa-sy.com
Website: www.paa-sy.com
Profiles:
Person in charge: Arch. Maria Saadeh
Branches & Agents:
Company Description: PAA is specialized in a wide range of
professional design works and studies:
1.Business Development & Concept Project
2.Architecture & Specialized Studies
3.Restoration and Conservation of Historical Monuments and
Sites
4.Interior Design & Furniture
5.Graphic Design And project Identity
PAA starts from Concept Project & feasibility study, going
through Concept Design, Specialized studies & BOQ, ending
with Supervision & Execution.
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PAA / Pure Architecture & Art

البلد :سورية
رقم الستاند:

H10

العنوان :دمشق ،شعالن ،سبكي ،شارع حممود مسان بناء 4
اهلاتف)00963( )11( 331-88-08 :
املوبايل:
الفاكس)00963( )11( 335-42-27 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@paa-sy.com
www.paa-sy.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :م .ماريا سعادة
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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PEKA CHEMIE
Country: Lebanon
Stand No:
Address: zouk mosbeh - Lebanon
Tel: 009613690385
Mobile:
Fax: 009619225907
Email: royalcomrite@gmail.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Robert Kamel
Branches & Agents:
Company Description: PEKACHEMIE
Electro static powder watings – for Decorative aluminum,
steel , house hold appliances, pipe lines and rebars.
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بيكا شي مي
البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان :ذوق مصبح ،لبنان
اهلاتف009613690385 :
املوبايل:
الفاكس009619225907 :
الربيد االلكرتوني:

royalcomrite@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :روبريت كامل
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :بيكا شيمي  :املسحوق الكهربائي لطالء
األملنيوم واحلديد واألدوات املنزلية وأنابيب الغاز والبرتول
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Popular Credit Bank
Country: Syria
Stand No: E7
Address: Damascus, Salhiyah, Maysaloon st. infront of Alsham Hotel
Tel: 00963112317723
Mobile: 00963933900033
Fax: 00963112317723
Email: info@pcb-bank.sy
Website: www.pcb-bank.sy
Profiles: Bank
Person in charge: Adnan Hasan
Branches & Agents:
Company Description: The Bank is a public instituation 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.The Bank provides banking services such as remittances, guarantees, issuing certified checks and settling salaries. The bank is distinguished from the rest of the other banks
in issuing, marketing and selling investment certificates in its
three groups A-B-C.
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مصرف التسليف الشعيب
البلد :سورية
رقم الستاند:

E7

العنوان :دمشق ،الصاحلية ،شارع ميسلون ،مقابل فندق الشام
اهلاتف00963112317723 :
املوبايل00963933900033 :
الفاكس00963112317723 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@pcb-bank.sy
www.pcb-bank.sy

االختصاص :مصرف
الشخص املسؤول :عدنان حسن
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :املصرف مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي،
تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري ،ويبلغ
رأس املال االمسي للمصرف ( )10مليار ل.س وللمصرف خربة
طويلة يف التعامل مع سوق املنشآت الصغرية واملتوسطة،
ويتعامل مع الشركة األكرب يف اجملتمع من خالل منح قروض
لذوي الدخل احملدود وللفعاليات االنتاجية املختلفة .ويقوم
املصرف بتقديم التسهيالت املصرفية وقبول الوادائع مبختلف
أشكاهلا كما يقوم بتقديم اخلدمات املصرفية مثل احلواالت
والكفاالت وإصدار الشيكات للصدقة وتوطني الرواتب ،ويتميز
املصرف عن باقي املصارف األخرى بإصدار وتسويق وسيع
شهادات االستثمار مبجموعاهتا الثالث أ-ب-ج .
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PPB STRUCTURE-DERVICHE HADDAD SAL
Country: Lebanon
Stand No: F2-G1
Address: 533,PASTEUR STREET ,P.BOX.17-5122BEIRUT,LEBANON
Tel: 009611442407
Mobile:
Fax: 009611447307
Email: structures@ppb-liban.com
Website: www.ppb-liban.com
Profiles:
Person in charge: Eng. Habib Sakr
Branches & Agents:
Company Description: The company PPB STRUCTURES-DERVICHE HADDAD is dedicated to the construction filed and industry. Its scope of activities from the
design and manufacture of precast prestressed elements
to the design and execution of post-tensioned structures.
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PPB STRUCTURE-DERVICHE HADDAD SAL

البلد :لبنان
رقم الستاند:

F2-G1

العنوان :بريوت
اهلاتف009611442407 :
املوبايل:
الفاكس009611447307 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

structures@ppb-liban.com
www.ppb-liban.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس حبيب صقر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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PROMCATALYS
Country: Russia
Stand No: B12 - C11
Address: 7, Yuzhny Promuzel 390011 Ryazan Russia
Tel: 0074912466414
Mobile:
Fax: 0074912466421
Email: info@promcatalys.ru
Website: www.promcatalys.com
Profiles:
Person in charge: Kupovykh Anton
Branches & Agents: Albared Trading Co. (Lattakia)
Company Description: Promcatalys manufactures catalysts
for petrochemical, chemical, fertilizer, gas processing industries. Also provides engineering services - our specialists audit
processing units and prepare comprehensive solution for you.
we teach you how to work with our catalyst and provide you
with author’s supervision of our technologies. Promcatalys is
certified with ISO 9001:2015 standard.
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PROMCATALYS

البلد :روسيا
رقم الستاند:

B12 - C11

العنوان:
اهلاتف0074912466414 :
املوبايل:
الفاكس0074912466421 :
الربيد االلكرتوني:

info@promcatalys.ru

املوقع االلكرتوني:

www.promcatalys.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :كوبوفيخ أنتون
الفروع والوكالء :شركة الربيد للتجارة ،الالذقية
حملة عن الشركة:
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Promotion Sarl
Country: Lebanon
Stand No: F12 G11
Address: Lebanon Zalka Highway, Mike Sport Outlet Building 2nd floor
Tel: 0096170134779
Mobile:
Fax: 009611889222
Email: info@promotionsarl.com
Website:
Profiles:
Person in charge: Claude Saliba
Branches & Agents:
Company Description: Promotion sarl a Sister company For
Mike Sport Located in Lebanon experienced in Log house
and frame house constructions and Exclusive Agent for EUROWOOD DOORS and EKRANSVIT windows in Lebanon .
“Style in combination with Nature, Quality examined by Time.”
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Promotion Sarl

البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان:

F12 G11

لبنان اتسرتاد زلقة ،بناء مايك طابق ثاني

اهلاتف0096170134779 :
املوبايل:
الفاكس009611889222 :
الربيد االلكرتوني:

info@promotionsarl.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص:
الشخص املسؤول :كلود صليبا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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public Establishment for Transmission of Electricity

Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus - Mazzeh – April 17th Street – in front of

Carlton Hotel

Tel: 00963112129796\5
Mobile:
Fax: 00963112137927
Email:
Website: www.pete.gov.sy
Profiles:
Person in charge: Eng. Nasouh Samsamieh
Branches & Agents:
Company Description: The General Establishment for Electricity Transmission was established by Decree No. 355 dated
11/9/2011 with the aim of separating the activity of transferring
electrical energy from the generation and distribution activities in the Syrian electrical system and to allow the field of
investment in the generation and distribution sectors. Date
1/1/2012.
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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املؤسسة العامة لنقل الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – مزة – شارع  17نيسان – مقابل فندق الكارلتون

اهلاتف00963112129796 / 5 : :
املوبايل:
الفاكس00963112137927 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

www.pete.gov.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس نصوح مسسمية
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :مت إحداث املؤسسة العامة لنقل الكهرباء
باملرسوم رقم  355تاريخ  2011\9\11هبدف فصل نشاط نقل
الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد و التوزيع يف املنظومة
الكهربائية السورية ،وإلتاحة جمال االستثمار يف قطاعي
التوليد و التوزيع حيث مت العمل هبذا املرسوم اعتبارا من
تاريخ . 2012\1\1
تسعى املؤسسة على الدوام لتحقيق رؤية احلكومة متاشيا مع
خطة الدولة االسرتاتيجية و من منطلق حتقيق التنمية
املستدامة كتوجه اسرتاتيجي فان املؤسسة تعمل جاهدة على
توفري الكهرباء بكفاءة و فعالية عالية.
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PWP SAL
Country: Lebanon
Stand No: B2
Address: LEBANON ROUMIEH
Tel: 0096170770711
Mobile:
Fax: 009611490803
Email: info@pwp-lb.com
Website: www.pwp-lb.com
Profiles:
Person in charge: WISSAM KOBROSLI
Branches & Agents:
Company Description: PWP SAL , a Lebanese factory producing PPR pipes and fittings. Our state-of-the-art machinery
produces normal and aluminum PPR pipes. With strict use of
first grade PPR raw material and brass insert material, alongside with German standards production, we insure optimum
quality and supreme satisfaction to be guaranteed.
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PWP SAL

البلد :لبنان
رقم الستاند:

B2

العنوان :لبنان ،رومية
اهلاتف0096170770711 :
املوبايل:
الفاكس009611490803 :
الربيد االلكرتوني:

info@pwp-lb.com

املوقع االلكرتوني:

www.pwp-lb.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :وسام قربصلي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة ، PWP SAL :مصنع لبناني ينتج انابيب و
اكسسوارات من الربوبيلني مصّنعة مبواد خام ( )PPRمن
الدرجة األوىل ،و مبواد حناسية صافية .صناعتنا تتطابق وفق
املعايري األملانية مع ضمانة عالية للجودة.
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Raslan Lifts Co Rasco
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Homs
Tel: 0096331220520
Mobile: 00963944220520
Fax:
Email: rasco.co@scs-net.org
Website: www.raslanliftsco.com
Profiles: Lifts
Person in charge: Eng . Nedal Reslan
Branches & Agents: Branch1: Damascus msaken barzeh,
Branch2: Damascus Qudsayya suburb

Company Description: The Company started in 1975 as an
agent of A.De. Gaspari Elevators-Spain. in 1980 a complete elevator was produced carrying the name of RASCO. According to the
Syrian’s Arab Republic announcement No. 1255 date 20/3/1985 the
company was the first in Syria that took the conforming certification
from SASMO, according to this, the company took the quality sign
S.N.S for elevator’s qualities No. 2005/SNS 3193 ICS.91.140.90.
Raslan Company has gained the ministry of Construction and Building’s sorting as specialists in electricity and mechanic.
Our customer’s confidence is a great honor for us which causes our
success and it is a great motive to develop our productions in order
to reach universality and for this we are so grateful.
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شركة رسالن إلنتاج املصاعد الكهربائية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :محص
اهلاتف0096331220520 :
املوبايل00963944220520 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

rasco.co@scs-net.org

املوقع االلكرتوني:

www.raslanliftsco.com

االختصاص :مصاعد
الشخص املسؤول :املهندس نضال رسالن
الفروع والوكالء:

فرع :1دمشق مساكن برزة ،فرع :2دمشق ضاحية قدسيا

حملة عن الشركة :بدأت الشركة بالعمل يف عام  1975وكيل لشركة
غاسباري اإلسبانية ويف عام  1980مت إنتاج اول مصعد حيمل اسم
راسكو .حصلت الشركة على الرتخيص الصناعي األول ملهنة تصنيع
املصاعد يف سورية بالقرار رقم  1255تاريخ  .1985/3/20كانت الشركة
األوىل يف سورية اليت حصلت على شهادة املطابقة من هيئة
املواصفات واملقاييس السورية  SASMOوحصلت بذلك على شارة
اجلودة  .S.N.Sكما حصلت على تصنيف وزارة اإلنشاء والتعمري
باختصاص امليكانيك والكهرباء.
إن ثقة زبائننا الكرام هي موضع فخرنا وسبب جناحنا وحافزنا
الدائم للتقدم بإنتاجنا للوصول إىل العاملية فلكم كل الشكر .
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Rawbi AlQalamoon
Country: Syria
Stand No: C5
Address: AlNabak, International road
Tel: 009631172229212 / 0096311229213
Mobile: 0963933338016
Fax: 00963117229215
Email: info@rksyria.com
Website: www.rksyria.com
Profiles: Biscuits industry and trading
Person in charge: Omar Haj Hussien
Branches & Agents:
Company Description:
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روابي القلمون
البلد :سورية
رقم الستاند:

C5

العنوان :النبك –الطريق الدويل
اهلاتف0096311229213/ 009631172229212 : :
املوبايل0096311933338016 :
الفاكس00963117229215 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@rksyria.com
www.rksyria.com

االختصاص :صناعة البسكويت والتجارة
الشخص املسؤول :عمر حاج حسني
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Real Estate Bank
Country: Syria
Stand No: E7
Address: Damascus - 29th of May Street
Tel: 00963112256777
Mobile: 00963992498801
Fax: 00963112216482
Email:
Website: www.ebank.reb_sy.com
Profiles: Marketing Directorate
Person in charge: Rahaf Shbib
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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املصرف العقاري
البلد :سورية
رقم الستاندE7 :
العنوان :دمشق – شارع  29أيار
اهلاتف00963112256777 :
املوبايل00963992498801 :
الفاكس00963112216482 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

www.ebank.reb_sy.com

االختصاص :مديرية التسويق
الشخص املسؤول :رهف شبيب
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :املصرف العقاري أحد أكرب املؤسسات املالية
العريقة يف اجلمهورية العربية السورية و اليت تقوم بتزويد
عمالئها من األفراد و الشركات خبدمات مصرفية متنوعة
حيث تأسس املصرف يف عام  1966مبوجب مرسوم تشريعي.
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Reda Center for Training and Development
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Baramkeh, in front of Sham Private University
Tel: 00963112116799 - 00963112126798
Mobile: 00963933613002
Fax: 00963112250660
Email: reda.center@hotmail.com
Website: www.redacenter.net
Profiles: Training and rehabilitation
Person in charge: Dr.Hani Khoury
Branches & Agents:
Company Description: Reda training center is specialized
center for vocational information thechnology & management
training have 12 tewelve branches in many cities in syria
established 1987 in Damascus and have publishing house
published 300 books in economic – management –
information tecnonlogy.
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مركز الرضا للتدريب والتطوير
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق برامكة مقابل جامعة الشام اخلاصة
اهلاتف00963112126798 - 00963112116799 :
املوبايل00963933613002 :
الفاكس00963112250660 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

reda.center@hotmail.com
www.redacenter.net

االختصاص :تدريب وتاهيل
الشخص املسؤول :د .هاني اخلوري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :مؤسسة تدريب وتاهيل معلوماتي واداري
ومهين مقامة من عام  1987وله فروع متعددة ستة فروع يف
دمشق فرع التجهيز جانب فندق امية وفرع الربامكة مقابل
جامعة الشام اخلاصة وفرع جرمانا بلدية مقابل مشفى
جرمانا اجلراحي وفرع اورنينا بلدية قرب دوار املصارف فرع
صحنايا قرب دوار الشهداء وفرع مساكن برزة مقابل قاسيون
مول وفروع القطيفة – بانياس (طلعة التجنيد ) طرطوس
(دوار املطاحن) صافيتا (خلف بناء املالية) حلب السليمانية
(مقابل مركز رعاية الشباب ).
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Reinforced Concrete Clinic
Country: Syria
Stand No: E18
Address: Damascus - Bab Touma Adeeb Ishak Street facing Noubar Bakery.
Tel: 00963115496871
Mobile: 00963959328999
Fax:
Email: bob.naja@rconcreteclinic.com
Website: www.rconcreteclinic.com
Profiles:
Person in charge: Eng. Ibrahim (Bob) Naja
Branches & Agents:
Company Description: RCc. S.A.L. (Reinforced Concrete
Clinic) is an Engineering & Contracting company established in
Lebanon offering the following services:
Investigation: State of the art equipment for investigating concrete
and steel reinforcement are utilized, followed by ing in certified
laboratories.
Evaluation: Professional engineers will analyze the structure to
assess its current state, the effect of proposed changes, and the
recommendations for repair or reinforcement, if needed
Reinforcement & Repair: A qualified crew can execute the repairs,
as well as the reinforcements for the structure in a timely manner;
whether to accommodate new changes or to improve the building’s
life span
This professional team is under the leadership of Ibrahim (Bob)
Naja who brings 22 years of engineering experience, in both the
design and the contracting fields, to the RCc team.
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عيادة معاجلة اخلرسانة
البلد :سورية
رقم الستاند:

E18

العنوان :دمشق – باب توما شارع أديب اسحاق – مقابل خمبز نوبار

اهلاتف00963115496871 :
املوبايل00963959328999 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

bob.naja@rconcreteclinic.com
www.rconcreteclinic.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس إبراهيم (بوب) جنا
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

(:)RCc. S.A.L. Reinforced Concrete Clinic

(عيادة معاجلة اخلرسانة) شركة هندسة ومقاوالت تأسست يف لبنان لتقديم
اخلدمات التالية :
التحقيق:
يتم استخدام معدات حديثة لفحص التعزيزات اخلرسانية والفوالذية  ،يليها
االختبار يف خمتربات معتمدة.
التقييم :
سيقوم املهندسون احملرتفون بتحليل اهليكل لتقييم حالته احلالية  ،وتأثري
التغيريات املقرتحة  ،والقيام بالتوصيات واإلصالح أو التعزيز  ،إذا لزم األمر.
التعزيز واإلصالح :
طاقم مؤهل لتنفيذ اإلصالحات  ،وكذلك التعزيزات للهيكل يف الوقت املناسب
؛ ما إذا كان الستيعاب تغيريات جديدة أو لتحسني العمر االفرتاضي للمباني .
هذا الفريق املختص حتت قيادة إبراهيم ( بوب ) جنا الذي لديه  22عاما من
اخلربة اهلندسية ويف جمال التصميم والتعاقد لصاحل فريق . RCc
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Rhino Linings
Country: Lebanon
Stand No: G21
Address: Lebanon
Tel:

0096176744665

Mobile:
Fax:

009615452535

Email: INFO@RHINOLEBANON.COM
Website: WWW.RHINOLEBANON.COM
Profiles:
Person in charge: Rami Fakih
Branches & Agents:
Company Description: Rhino Linings is the global leader in
sprayed-on protection, while providing lasting solutions for a
wide range of commercial and military applications. Globally,
Rhino Linings provides the broadest selection of sprayed
liners, including protection against corrosion, abrasion,
impact, humidity and chemical reactions. we cater for the
following industries
1. Construction and building (spray foam and roofing,
flooring, concrete solutions)
2. Automotive (protective coatings and heavy duty
accessories- off road and industrial)
3. Military (blast mitigation and armoring)
4. Oil and Gas (Piping coating, secondary containment,
flooring mats)
5. Agriculture (FERTILIZER/MANURE HAULERS /
SPREADERS plus)
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Rhino Linings

البلد :لبنان
رقم الستاند:

G21

العنوان :لبنان
اهلاتف0096176744665 :
املوبايل:
الفاكس009615452535 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

INFO@RHINOLEBANON.COM
WWW.RHINOLEBANON.COM

االختصاص:
الشخص املسؤول :رامي فقيه
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :راينو لينينغز شركة متخصصة يف صناعة
تكنولوجيا املواد الكيميائية املتخصصة يف صنعات خمتلفة من
ضمنها:
 .1التصفيح ضد االنفجارات و تصنيع الدروع الباليستية و
التكتيكية الواقية.
 .2مواد العزل احلراري و مواد عزل السقف و األرضيات يف
صناعات البناء و اإلنشاء .
 .3النفط و الغاز .
 .4قطاع السيارات و النقل .
 .5الزراعة .
 .6أرضيات املنشئات العامة و اخلاصة من ضمنها املستشفيات،
اجلامعات ،مطارات اخل.
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SACOTEL SAL
Country: Lebanon
Stand No: C3
Address:
Tel: 00961386868 / 00961336613
Mobile:
Fax:
Email: sacotel@sacotel.com / Joumana.hosri@sacotel.com
Website: www.sacotel.com
Profiles:
Person in charge: Joumanah Al-Housari
Branches & Agents:
Company Description: With 40 years history in leading the
Telecom, Security, Automation and Renewable Energy markets.
SACOTEL is the representative office of URMET GROUP and
ZNSHITE SOLAR in the Middle East (Levant GCC and Iran).
We support in the study, supply, distribution and after sale being for projects or distribution channels.
The Brands that we represent are leader in the fields of activity:
Video Interphones, CCTV, Access Control, Intrusion & fire
Alarms, X-Ray Scanners, LED Lighting, Switching Devices,
UPS, Solar Panel.
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.شركة ساكوتيل ش.م.ل
البلد :لبنان
رقم الستاندC3 :
العنوان 162 :بدارو – شارع بدارو – بريوت  -لبنان
اهلاتف009613-336613 / 009611-386868 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

sacotel@sacotel.com / Joumana.hosri@sacotel.com

www.sacotel.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :مجانه احلصري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة ساكوتيل مكتب التمثيل احلصري جملموعة
 URMETو  ZNSHINE SOLARبالشرق األوسط وايران.
خربة اربعني عاما يف جمال االتصاالت ،أنظمة احلماية ،وانظمة األمتتة
الذكية والطاقة البديلة.
خدماتنا تتضمن الدراسة ،التزويد بالبضاعة والتوزيع باالضافة اىل
خدمات ما بعد البيع فيما خيتص باملشاريع وبيع اجلملة.
العالمات التجارية اليت منثلها هي رائدة يف جماالت:
أنرتفونات – أجهزة انذار – مفاتيح كهربائية – أنظمة حتكم بالفنادق
– أجهزة حتكم بالدخول – كامريات مراقبة – أمتتة ذكية للمنازل –
حتكم بالبوابات والنوافذ – وأجهزة حتكم مرور السيارات – الطاقة
الشمسية – مصدر احتياطي للطاقة – انارة  LEDواشعة سينية. .
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Said-industrial contractors – conveyor system
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus
Tel: 00963113712108
Mobile: 00963944329700
Fax:
Email: said.indust@gmail.com
Website:
Profiles: conveyor system
Person in charge: Mohammad said
Branches & Agents:
Company Description: The company was established in
1972 for the manufacture of irons and in 1983 we manufactured conveyor belts for bakery in 1995 was developed for the
first time in Syria plastic cups for bakeries and factories and
we have our own capacity to manufacture molds for the work
and structures of factories and warehouses.
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سعيد للتعهدات الصناعية  -سيور ناقلة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق
اهلاتف00963113712108 : :
املوبايل00963944329700 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

said.indust@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :سيور ناقلة
الشخص املسؤول :حممد سعيد
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست الشركة عام  1972لصناعة املكاوي
الكهربائية ويف عام  1983قمنا بتصنيع السيور الناقلة للمخابز
عام  1995مت تطوير السيور وصنعنا ألول مرة يف سورية األكواع
البالستيكية للمخابز واملصانع وقمنا بإمكانياتنا الذاتية
بصناعة القوالب الالزمة للعمل واهلياكل للمصانع واملستودعات.
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Saving Bank
Country: Syria
Stand No:
Address: Syria, Damascus, Arnous square, Public Administration
Tel: 00963113328039
Mobile:
Fax: 00963113328116
Email: s.bank@scs-net.org
Website: www.saving-bank.sy
Profiles: Bank
Person in charge: Hala Mohammad Aref
Branches & Agents:
Company Description:
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مصرف التوفري
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سورية ،دمشق ،ساحة عرنوس ،اإلدارة العامة ،مصرف التوفري

اهلاتف00963113328039 :
املوبايل:
الفاكس00963113328116 :
الربيد االلكرتوني:

s.bank@scs-net.org

املوقع االلكرتوني:

www.saving-bank.sy

االختصاص :مصرف
الشخص املسؤول :هالة حممد عارف
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

ما يهمك معرفته عن مصرف التوفري هو أنواع الوادائع

والقروض
أنواع حسابات التوفري:
	•حساب توفري عادي بفائدة .
	•حساب توفري عادي بدون فائدة .
	•حساب توفري أطفال .
	•حساب توفري مشرتك .
	•ودائع ألجل  6-1أشهر .
	•ودائع ألجل  3-2-1سنة .
 -2القروض
	•قروض املهمن العلمية (أطباء  -مهندسني  -صيادلة) .
	•قروض التسوية للعاملني يف الدولة واملتقاعدين والعسكريني .
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SEBAALY MARBLE SUPPLY S.A.R.L
Country: Lebanon
Stand No: E1 - E1.1
Address: Bikfaya, Kleiat, Main Road, Abou Mizan Valley, North Metn
Tel: 00961 33806304 / 3254080
Mobile:
Fax: 0096144984463
Email: info@sebaalymarble.com
Website: www.sebaalymarble.com
Profiles: Marble manufacturing
Person in charge: Elias G Sebaaly
Branches & Agents:
Company Description: SEBAALY MARBLE SUPPLY s.a.r.l is a
marble manufacturing and trading company with an experience that
goes back in time to the year 1975, under other company’s name
and managerial strategies. Since that year on, the company proved
to be proffessional company working in the field of stone and marble.
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جمموعة سبعلي
البلد :لبنان
رقم الستاند:

E1 - E1.1

العنوان :بكفيا-طريق عام القليعات-وادي أبو ميزان-املنت الشمايل

اهلاتف00961 33806304 / 3254080 :
املوبايل:
الفاكس0096144984463 :
الربيد االلكرتوني:

info@sebaalymarble.com

املوقع االلكرتوني:

www.sebaalymarble.com

االختصاص :تصنيع الرخام
الشخص املسؤول :إلياس سبعلي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :هي شركة جتارية متخصصة يف جمال
تصنيع الرخام خبربة تعود لعام  ،1975تعمل حتت أمساء
شركات واسرتاتيجيات إدارية أخرى.
منذ ذلك العام ولغاية اآلن ،أثبتت الشركة احرتافها يف جمال
احلجر والرخام.
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Sehnaoui-Cargo Travel Tourism
Country: Syria
Stand No: C8
Address: Damascus, AlTajhiz, In front of Four Seasons Hotel
Tel: 00963112323223 / 00963112321411
Mobile: 00963993014271
Fax: 00963112323223
Email: info@sehnaoui.sy / kh742004@yahoo.com
Website: www.sehnaoui.sy
Profiles: cargo, travel and tourism
Person in charge: Khalil Sehnaoui
Branches & Agents: Lattakia, Beirut
Company Description: Sehnaoui Agency was established in
1952 to become a leading services company which specialized in cargo. As a development plan we started in the domain
of travel & tourism since 2000.
The missions were specified as following:
1-Our freight forwarding services are:
-Book containers from all ports around the world.
-Air and Sea freight over the world.
-Shipping solution for cargo transportation and logistics.
-Door to Door.
-Custom Clearance.
2-Travel & Tourism Services are:
-Ticketing and Hotel Booking all over the world.
-Tour Operator (incoming- outgoing).
-Honeymoon Programs.
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صحناوي شحن دويل سياحة،سفر
البلد :سورية
رقم الستاند:

C8

العنوان :دمشق ،التجهيز  -مقابل فندق الفورسيزن
اهلاتف00963112321411 / 00963112323223 :
املوبايل00963993014271 :
الفاكس00963112323223 :
الربيد االلكرتوني:

info@sehnaoui.sy / kh742004@yahoo.com

املوقع االلكرتوني:

www.sehnaoui.sy

االختصاص :شحن دويل ،سياحة وسفر
الشخص املسؤول :خليل صحناوي
الفروع والوكالء :الالذقيةـ بريوت
حملة عن الشركة :تأسست شركة صحناوي يف عام  1952لتصبح شركة
خدمات رائدة متخصصة يف جمال الشحن .وضمن خطة التطوير لدينا بدأنا يف
عام  2000يف جمال السياحة والسفر.
ومت حتديد املهام على النحو التايل:
*خدماتنا يف الشحن الدويل:
 حجز حاويات من مجيع املوانئ العاملية. الشحن اجلوي والبحري حول العامل. استالم وجتميع وتغليف وخزن البضائع يف املستودعات. الشحن من الباب إىل الباب. التخليص اجلمركي.*خدماتنا يف السياحة والسفر:
 تأمني حجوزات طريان دولية. تأمني حجوزات فندقية يف مجيع أحناء العامل. برامج سياحية داخلية وخارجية إىل لبنان -تايالند -ماليزيا-تركيا-مصر. -رحالت خاصة بشهر العسل.
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Shahid Ghandi Corporation Complex
Country: Iran
Stand No: E11
Address:

Tehran , Iran,Saadat Abad ,western Haq talab (26) st .no.49.2nd floor

Tel: 00982188565690-9
Mobile:
Fax: 00982188567157
Email: info@sgccir.com
Website: www.sgccir.com
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents:
Company Description: Shahid Ghandi Corporation Complex
is one of the largest manufacturer of different telecommunication copper and fiber optic and electrical cables, Who was
supplied more than 80% of Iran Infrastructurer requirements
as well as export his products to several countries such as
Iraq , Afghanistan, Armenia , Azerbaijan, Kuwait, Ethiopia
and Syria more than EUR 400 millions during past years. Also
we implemented Turn Key projects on Afghanistan Valued
USD 32 millions.
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Shahid Ghandi Corporation Complex

البلد :ايران
رقم الستاند:

E11

العنوان:
اهلاتف00982188565690-9 :
املوبايل:
الفاكس00982188567157 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@sgccir.com
www.sgccir.com

االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

379

t

Shehadeh & Partners
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, Jamarek St., Tayaran Building
Tel: 00963112120118
Mobile:
Fax: 00963112120369
Email: info@sy-co.com
Website: www.sy-co.com
Profiles:
Person in charge: Ghassan Ghazal
Branches & Agents:
Company Description: Shehadeh & Partners (SY Co.) was
established in 1995 as a trading company for specialized
building chemicals & materials, paints and protective coatings. Our company is exclusively representing international
companies like SOUDAL, ISOMAT and SIGMA; additionally,
the company offers a wide range of products from ORIENT
PAINTS.
Products: paints and protective coatings, adhesives, silicones
and sealants, water proofing and grouts.
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شحادة وشركاه
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،شارع اجلمارك ،بناء الطريان
اهلاتف00963112120118 :
املوبايل:
الفاكس00963112120369 :
الربيد االلكرتوني:

info@sy-co.com

املوقع االلكرتوني:

www.sy-co.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :غسان غزال
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تأسست شركة شحادة وشركاه سنة  ١٩٩٥كشركة
جتارية متخصصة يف جمال كيماويات ومواد البناء إضافة إىل
الدهانات املنزلية والصناعية .متثل شركة شحادة وشركاه بشكل
حصري شركات عاملية من ضمنها شركة سودال وشركة إيزومات
وشركة سيجما؛ إضاف ًة إىل منتجات واسعة من دهانات أورينت.
املنتجات :كيماويات البناء ،دهانات منزلية ،الدهانات الصناعية
واحلماية من التآكل ،مواد ملئ الفواصل ومنتجات السيليكون،
لواصق ،مواد عزل.
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Small and Medium Enterprises Development Authority

Country: Syria
Stand No:
Address:Damascus - Al Mezze Highway - Beside the House of Baath - Housing Construction
Tel: 00963116662351
Mobile:
Fax: 00963116122609
Email: SMEDC.MD@gmail.com
Website: WWW.SME.Gov.sy
Profiles:
Person in charge:
Branches & Agents: All governorates
Company Description: The 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.

382

هيئة تنمية املشروعات الصغرية و املتوسطة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – اتسرتاد املزة – جانب دار البعث – بناء اإلسكان

اهلاتف00963116662351 :
املوبايل:
الفاكس00963116122609 :
الربيد االلكرتوني:

SMEDC.MD@gmail.com

املوقع االلكرتوني:

WWW.SME.Gov.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء :مجيع احملافظات
حملة عن الشركة :أحدثت هيئة تنمية املشروعات الصغرية و
املتوسطة بالقانون رقم  /2/لعام  ، 2016مستقلة حاليا و إداريا
 ،ترتبط بوزير االقتصاد و التجارة اخلارجية  ،هتدف إىل تنمية
املشروعات الصغرية و املتوسطة و تطويرها و زيادة تنافسيتها
و مسامهتها بالتنمية االقتصادية و االجتماعية إنشاء شبكة
حاضنات اعمال هلا  ،ومنهجها وثيقة كمالة مشروع لتمكينها
من احلصول على اخلدمات و بناء قاعدة بيانات و حتديثها
دوريا
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Societe d’Entreprises Maritime et Terrestre sarl
Country: Lebanon
Stand No:
Address:

Beirut / Dora / Mar Youssef Centre / Mar Youssef Street / 6 floor

Tel: 009611255781/2
Mobile:
Fax: 009611255783
Email: Tony@semtlb.com
Website: www.semtlb.com
Profiles:
Person in charge: Tony Bou-Gharios
Branches & Agents:
Company Description: S.E.M.T has positioned itself as a
leader in onshore and offshore oil & gas terminal servicing,
ensuring projects are completed according to international
norms and safety regulations.
Our company provides a wide array of industrial steel manufacturing processes, from Fabrication, to Metal Shearing,
Structural Steel Detailing, Erection & Installation, Steel Cladding, Advanced Welding, Steel Bridges, Storage Tanks, Grating & Chequered Plates, Corrosion Protection, up to Repair &
Maintenance Works.
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Societe d’Entreprises Maritime et Terrestre sarl

البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان:
اهلاتف009611255781/2 :
املوبايل:
الفاكس009611255783 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

Tony@semtlb.com
www.semtlb.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :طوني بوغاريوس
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Sohra Group Levant LTD
Country: Belarus
Stand No: B7
Address: Tartus, Free Zone - Damascus, Next to Syrian Arab Airlines
Tel: 00963112322014
Mobile: 00963933260645
Fax:
Email: info@sohralevant.com
Website: www.sohralevant.com
Profiles:
Person in charge: Dr. Fidaa Khalil
Branches & Agents:
Company Description:
Sohra Group of Companies is an international multifunctional
organization with offices in Dubai (OAE) and Minsk (Belarus)
with its
main objective of export of Belarusian products abroad. Sohra
has
solid experience in promotion of Belarusian machinery to new
markets
. of Asia and Africa, and has proved itself as a reliable partner
. We supply equipment and spare parts
. We provide technical support and service
. We are official agents of Belarusian plants and factories
. We have our own technical team of engineers.
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سوهرا غروب ليفانت احملدودة املسؤولية
البلد :بیالروسیا
رقم الستاند:

B7

العنوان :طرطوس – املنطقة احلرة
دمشق  -أبي ذر الغفاري  -جانب السورية للطیران
اهلاتف00963112322014 :
املوبايل00963933260645 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:

info@sohralevant.com

املوقع االلكرتوني:

www.sohralevant.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :د .فداء اخللیل
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :سوهرا هي جمموعة شركات وهي مؤسسة دولية
متعددة الوظائف متخذة مقر هلا يف مينسك (بيالروسيا) مع مكاتب
يف دبي ،هدفها الرئيسي تصدير املنتجات البيالروسية إىل اخلارج
وتعزيز اآلالت البيالروسية إىل أسواق جديدة يف آسيا وأفريقيا حيث
أثبتت نفسها كشريك موثوق.
حنن األفضل يف جمال التسليم املتعدد واملعقد للمعدات اليت تنتجها
أكرب الشركات املصنعة يف بيالروسيا.
حنن وكالء رمسيون لعدد من املصانع البيالروسية ويتوفر لدينا
فريقنا التقين اخلاص من املهندسني
توريد املعدات وقطع الغيار وتقديم اخلدمة والدعم الفنيني .
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SSGCRETE
Country: Syria
Stand No:
Address: Aleppo – king faisal street
Tel: 00963212288635
Mobile:
Fax: 00963212288634
Email: info@SSGcrete.com
Website: www.SSGcrete.com
Profiles:
Person in charge: Marai al-Ajawzi
Branches & Agents:
Company Description: The Syrian Company for Concrete
Systems Printing and Building Chemicals SGG is a specialized company in the field of concrete press (STAMPED CONCNTE). Since 2006, in 2010, the first factory in Syria for the
production of thermal insulation and sound concrete (CLC)
has been established on an area of 50 thousand square meters located on the Autobahn Aleppo - Aleppo City - Industrial City - Sheikh Najjar). Our company supplies the market
with construction materials from ceramic adhesives, tile tiles,
waterproofing materials, concrete ing centers, industrial floor
coatings, Li’s executive cadre in the concrete printing press
and our goal is to be good when your confidence
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الشركة السورية لألنظمة اخلرسانية املطبعة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سوريا – حلب – شارع امللك فيصل
اهلاتف00963212288635 : :
املوبايل:
الفاكس00963212288634 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@SSGcrete.com
www.SSGcrete.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :مرعي العاجوزي
الفروع والوكالء :لبنان – بريوت –الشويفات  /عبود العاجوزي /
حملة عن الشركة :الشركة السورية لألنظمة اخلرسانية املطبعة و
كيماويات البناء  SGGهي شركة متخصصة يف جمال اخلرسانة
املطبعة ( ) STAMPED CONCNTEمنذ عام 2006مت إنشاء
أول معمل يف سورية إلنتاج البيتون الرغوي ( )CLCالعازل للحرارة
والصوت على مساحة  50ألف مرت مربع الواقع على أوتوسرتاد
حلب –منبج وبعد حترير مدينة حلب يف عام 2017مت انشاء معمل
الكيماويات البناء الذي مت نقله من لبنان اىل سورية –حلب-املدينة
الصناعية –الشيخ جنار) وشركتنا تقوم بتزويد السوق مبواد البناء
من لواصق سرياميك وروبات البالط ومواد العزل املائي ومقيسات
الباطون املطبع ومقسي األرضيات الصناعية والريليس والسلر
باإلضافة إىل الكادر التنفيذي اخلاص يف اخلرسانية املطبعة وهدفنا
هو ان نكون عند حسن ثقتكم .
389

t

Steam Plus
Country: SYRIA
Stand No: A6
Address: Aleppo - Main branch AlArkob industrial area + Alsulimaniah area branch
Tel: 00963214666802 / 00963214446313
Mobile: 00963944010907 / 00963955972590
Fax: 00963214446372
Email: info@hritane.com
Website: www.hritane.com
Profiles: Industrial ِAppliances and accessories
Person in charge: Mohammad Omar Mahmoud Hritane
Branches & Agents: Ahmad Hasan Alsahli / Agent in Damascus
Company Description: Steam Plus Company started its operations in 1975 and became a Jointstock in 1999, The company is managed by Mr. Mahmoud Hreitani & Sons.
The Company is specialized in supplying
Steel pipes, iron and chrome food with its accessories for all
size.
addition to Steam, Water and Chrome valves for the pharmaceutical laboratory with its accessories.
the company has an engineering and technical staff to carry
out all industrial work
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ستيم بالس
البلد :سورية
رقم الستاندA6 :
العنوان:

حلب  -مركز رئيسي منطقة العرقوب الصناعية  +فرع منطقة السليمانية

اهلاتف00963214446313 / 00963214666802 :
املوبايل00963955972590 / 00963944010907 :
الفاكس00963214446372 :
الربيد االلكرتونيinfo@hritane.com :
املوقع االلكرتونيwww.hritane.com :

االختصاص :لوازم صناعية أكسسوارات /خبار-ماء-كروم غذائي /

الشخص املسؤول :حممد عمر حممود حريتاني
الفروع والوكالء :أمحد حسن السهلي  /وكيل معتمد مدينة دمشق

حملة عن الشركة :شركة ستيم بالس بدأت أعماهلا يف عام ،1975
وحتولت لشركة مسامهة مغفلة يف عام  1999يف مدينة حلب ،بإدارة
السيد حممود حريتاني وأوالده.
اختصت الشركة بتوريد:
 أنابيب الفوالذ والبخار واملاء والكروم الغذائي بكافة قياساهتا معاإلكسسوار التابع هلا
 صمامات البخار واملاء والكروم اخلاصة مبعامل األدوية معاإلكسسوار التابع هلم
 -لدى الشركة كادر هندسي وفين لتنفيذ مجيع املشاريع الصناعية
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Sukkar Elevator Factory
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Industrial Adra, Section 515. 4th Section Geometric
Tel: 00963115854381
Mobile: 00963933438585
Fax: 00963115854381
Email: AhmadAmersukar@gmail.com
Website:
Profiles: Manufacturing of elevator doors and doors
Person in charge: Ahmad Ameer Sukkar
Branches & Agents:
Company Description: Sukar elevator factory is a Syrian
producer of elevator parts in Damascus, Syria . It was found
by Ahmad Amer Sukar in 1998 The factory produces and sells
Automatic and half Automatic doors in cabinet and many features .In 2003 we became the largest nationwide elevator
part maker in all Syria and our neighboring countries. Our goal
is to reach the global market and put all our experience to
rebuild Syria .
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منشأة سكر للمصاعد
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :عدرا املدينة الصناعية مقسم  ،515قطاع الرابع هندسية

اهلاتف00963115854381 :
املوبايل00963933438585 :
الفاكس00963115854381 :
الربيد االلكرتوني:

AhmadAmersukar@gmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :صناعة أبواب املصاعد واألبواب املنزلية
الشخص املسؤول :أمحد أمري سكر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :منشأة سكر للمصاعد شركة وطنية سورية
لتصنيع وبيع أبواب املصاعد والكبائن تأسست يف عام ١٩٩8
على يد السيد أمحد أمري سكر يف دمشق سوريا .املنشأة تصنع
مجيع أبواب املصاعد االوتوماتيكة والنصف اوتوماتيكية كما
تصنع الكبائن جبميع االشكال واملقاسات .ويف عام ٢٠٠٣
أصبحت املنشأة األكرب يف سوريا والدول اجملاورة من حيث
اجلودة واالمكانيات الفنية املتوفرة يف انتاجنا .هدفنا الوصول
اىل األسواق العاملية واملشاركة يف إعادة إعمار سوريا.جديدنا
صناعة األبواب املنزلية املصفحة اخلشبية .
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Syrian commission on financial markets securities
Country: Syria
Stand No:
Address: 29 May Street - General Insurance Building - 5th floor
Tel: 3310949
Mobile: 0947888000
Fax: 3310722
Email:
Website: www.scfms.sy
Profiles: Economy and Securities
Person in charge: Noor Matar
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 و األسواق املالية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان:
اهلاتف3310949 : :
املوبايل0947888000 :
الفاكس3310722 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

www.scfms.sy

االختصاص :اقتصاد و أوراق مالية
الشخص املسؤول :نور مطر
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :جهة ناظمة ترتبط برئيس جملس الوزراء
تتمتع بالشخصية االعتبارية و باالستقالل املايل و االداري
مقرها دمشق أهدافها (تنظيم و تطوير األسواق املالية مبا
يضمن العدالة و حيد من خماطر املعامالت يف األوراق املالية
– محاية املستثمرين يف األوراق املالية من املمارسات غري
العادلة – تشجيع النشاط اإلداري و االستثماري مبا خيدم
االقتصاد الوطين ).
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Syrian Insurance
Country: Syria
Stand No:
Address: Syria, Damascus, 29 Ayyar ST.
Tel: 00963119902
Mobile:
Fax: 00963112224807
Email: rahban.iman@gmail.com
Website: www.sic.sy
Profiles:
Person in charge: Adeeb Assaf
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 adminstratively independent public institution established in 1952 on behalf of the Syrian Insurance company. The captial of the company is two billion 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 services
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السورية للتأمني
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :سورية دمشق ،شارع  29أيار
اهلاتف00963119902 :
املوبايل:
الفاكس00963112224807 :
الربيد االلكرتوني:

rahban.iman@gmail.com

املوقع االلكرتوني:

www.sic.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :أديب عساف
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :املؤسسة العامة السورية للتأمني هي مؤسسة
عامة مستقلة ماليا واداريا تأسست عام  1952باسم شركة
الضمان السورية .
رأس مال الشركة هو ملياري لرية سورية وفريق يضم أكثر من
 800شخص وهي تستحوذ على أكثر من  %55من أعمال
سوق التأمني ادارهتا العامة يف محص وهلا يف كل حمافظة
سورية فرع تقوم جبميع أنواع التأمني بدون استثناء
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Syrian Insurance Supervisory commission
Country: Syria
Stand No:
Address: 29 May Street - General Insurance Building - 5th floor
Tel: 00963113061
Mobile:
Fax: 00963112226224
Email: sisc.sy@mail.sy
Website: www.sisc.sy
Profiles:
Person in charge: Ahmed Al-Jazmati
Branches & Agents:
Company Description: The Insurance Supervisory commission has been a
key stage in the 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 , as well as organizing the most important aspects required by this stage .
The Commission has conducted an objective and continuous review of legislation and regulations in order to ensure their adequacy and suitability in the light of
their practical application and in light of the developments in the market by building on the latest supporting texts adopted by similar supervisory bodies, and focusing on the requirements and rules of supervision adopted by the International Association of Supervisory Bodies On insurance (IAIS) in line with our reality
and the special requirements associated with the market path and its beginnings .
The Board of Directors of the Insurance Supervisory Board, which started to exercise its
work and the required effort and speed in the response and accuracy in follow-up. The
Authority has also introduced a number of companies to manage health insurance expenses after they have been adapted to the provisions and regulations set by the Commission. Hundreds of applications have been received from those wishing to obtain insurance agent license, broker or loss adjuster and other supporting insurance functions.
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هيئة االشراف على التأمني
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :شارع  29أيار – بناء املؤسسة العامة للتأمني – طابق 5

اهلاتف00963113061 :
املوبايل:
الفاكس00963112226224 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

sisc.sy@mail.sy
www.sisc.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :أمحد اجلزماتي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :أحدثت هيئة االشراف على التأمني كمرحلة أساسية لتحضري وبناء
السوق الوطنية للتأمني ووضع القواعد التنظيمية له ،وكان من أهم ما قامت هيئة االشراف
على التأمني بإجنازه خالل الثالث سنوات املنصرمة تلبية املتطلبات الضرورية النطالقة السوق
عرب حتديد الضوابط العامة لقيام شركات التأمني ومجيع اجلهات األخرى اليت متارس أعماال
مساندة أو ملحقة بالنشاط التأميين ،وكذلك تنظيم أبرز اجلوانب اليت اقتضتها هذه املرحلة.
وقد قامت اهليئة مبراجعة موضوعية وبصورة مستمرة للتشريعات واألنظمة بغية التأكد من
كفايتها ومالءمتها على ضوء التطبيق العملي هلا ويف ظل التطورات اليت تشهدها السوق ،من
خالل البناء على أحدث النصوص الساندة اليت تعتمدها هيئات االشراف املماثلة ،والرتكيز على
متطلبات وقواعد االشراف اليت تعتمدها اجلمعية الدولية هليئات االشراف على التأمني ()IAIS
مبا يتناسب مع واقعنا واملتطلبات اخلاصة املقرتنة مبسار السوق وبدايات انطالقته.
وقام جملس إدارة هيئة االشراف على التامني اليت بدأت مبمارسة اعماهلا وما تطلبه ذلك من
جهد وسرعة يف التلبية ودقة يف املتابعة .كما ان اهليئة أدخلت عدد من شركات إدارة نفقات
التأمني الصحي بعد أن مت تكييف أوضاعها مع األحكام واألنظمة اليت وضعتها اهليئة مت
استقبال مئات الطلبات ممن يرغبون باحلصول على رخصة وكيل تامني أو وسيط أو مسوي
خسائر وغريها من وظائف التأمني املساندة.
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Syrian Investment Agency
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Sabee bahrat square
Tel: 00963114473012
Mobile: 00963937450026
Fax: 00963114428124
Email: Syinvest@mail.sy
Website: WWW.sia.gov.sy
Profiles:
Person in charge: Midian Diab
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 حبرات
اهلاتف00963114473012 : :
املوبايل00963937450026 :
الفاكس00963114428124 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

Syinvest@mail.sy
WWW.sia.gov.sy

االختصاص :هيئة حكومية
الشخص املسؤول :مدين دياب
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :هيئة حكومية أحدثت باملرسوم رقم  /9/لعام
 2007ترتبط برئيس جملس الوزراء  ،هتدف اىل تنفيذ
السياسات الوطنية لالستثمار وتنمية وتعزيز البيئة االستثمارية
يف سورية ،تقدم الدعم واملشورة وكافة املعلومات واخلدمات
للمستثمرين ملساعدهتم بالبدء باملشروع االستثماري.
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Syrian Ministry of Tourism
Country: Syria
Stand No: B9
Address: Victoria bridge - Ministry of Tourism Building - Damascus
Tel: 00963112212665
Mobile: 00963950000120
Fax: 00963112212665
Email: investors@syriatourism.org
Website: www.syriatourism.org
Profiles:
Person in charge: Syrian Ministry of Tourism / Tourism Investors Center
Branches & Agents:
Company Description: Investors 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 other services.
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وزارة السياحة السورية
البلد :سورية
رقم الستاند:

B9

العنوان :دمشق  -جسر فكتوريا  -مبنى وزارة السياحة
اهلاتف00963112212665 :
املوبايل00963950000120 :
الفاكس00963112212665 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

investors@syriatourism.org
www.syriatourism.org

االختصاص:
الشخص املسؤول :وزارة السياحة السورية /مركز خدمة املستثمر

الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :يهدف مركز خدمة املستثمر إىل تقديم
اخلدمات والتسهيالت اللزمة للمستثمرين وأصحاب املنشآت
السياحية وتذليل الصعوبات والعقبات اليت تعرتض إقامة
مشاريعهم السياحية وحتسني نوعية اخلدمات وتبسيط
اإلجراءات املتعلقة مبنح رخص اإلشادة أو تراخيص املكاتب أو
مواقع العمل السياحي أو أي من اخلدمات األخرى.
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Syrian Railways
Country: Syria
Stand No:
Address: Almohafza, Alrazi, PO box 182
Tel: 00963112248394
Mobile:
Fax: 00963112225697
Email: cfs-syria@net.sy
Website:
Profiles:
Person in charge: Dr. Eng. Najib Alfares
Branches & Agents:
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 a 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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اخلطوط احلديدية السورية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :احملافظة ،الرازي ،صندوق بريد 182
اهلاتف00963112248394 :
املوبايل:
الفاكس00963112225697 :
الربيد االلكرتوني:

cfs-syria@net.sy

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :نقل الركاب والبضائع عرب اخلطوط احلديدية
الشخص املسؤول :د .م .جنيب الفارس
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تعترب اخلطوط احلديدية السورية من أهم
وسائل املواصالت يف سوريا حيث متتلك القدرة على نقل كميات
ضخمة من البضائع و عدد كبري من املسافرين يف وقت و تكلفة
أقل من وسائل املواصالت األخرى ،يبلغ طول شبكة اخلطوط
احلديدية السورية /2495/كم و تصل بني املدن الصناعية و
مراكز اإلنتاج .هتدف اخلطوط احلديدية السورية إىل تنشيط
حماور النقل الدولية:
* حمور مشال  -جنوب من أوروبا إىل سوريا و منها إىل األردن
و دول اخلليج.
* حمور غرب  -شرق من أوروبا عرب املوانئ السورية إىل سوريا
و منها إىل العراق و إيران و دول شرق آسيا.
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Techno builders group
Country: Lebanon
Stand No:
Address: Chiyah, Maroun Maroun Street. Beirut – Lebanon
Tel: 009611292286
Mobile: 0096170228685
Fax: 009611292286
Email: elie@technobuildersgroup.com
Website: www.technobuildersgroup.com
Profiles:
Person in charge: Elie Choueiry
Branches & Agents:
Company Description: Sole Agent of Henkel Polybit Epoxy

Flooring & waterproofing material.
Special waterproofing spray system Up to 20 years warranty
Sole Agent of MKT Mechanical heavy duty Anchors, Chemical anchors, Light Duty Anchors.
Home brands core drill, Cutting Disc.
Agent of Hira/walraven for MEP system, Anti- vibration Cup and
mount product.
fire stop sealant & foam material
Sole Agent: Albasia Wood
Sole Agent: MGO fire rated Rescom Board
Other Services: Supply Apply Cutting & Coring works
Supply Apply water jet cleaning system with 1500
bar pressure
Supply Apply dust less sand blasting machine.
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Techno builders group

البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان :عني الرمانه  ،شارع مارون مارون  ،مبنى العريضي
اهلاتف009611292286 : :
املوبايل0096170228685 :
الفاكس009611292286 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

elie@technobuildersgroup.com
www.technobuildersgroup.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :إيلي شويري
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:

الوكيل الوحيد للمواد  Henkel Polybit Epoxyاألرضيات واملواد العازلة.
نظام رش خاص مضاد للماء حتى  20عامًا من الضمان
الوكيل الوحيد لعالمة  MKTامليكانيكية الثقيلة  ،املراسي الكيميائية  ،مراسي اخلدمة
اخلفيفة.
العالمات التجارية الرئيسية احلفر األساسية  ،وقطع القرص.
وكيل  Hira / walravenلنظام اهلندسة الكهربائية وامليكانيكية وكأس مضاد لالهتزاز
ومنتجات التثبيت. .
مانع تسرب النار واملواد الرغوية
الوكيل الوحيدMGO fire rated Rescom Board :
خدمات أخرى :توريد تطبيق أعمال التقطيع
توريد تطبيق نظام تنظيف املياه النفاثة مع ضغط  1500شريط
توريد تطبيق الغبار أقل آلة التفجري الرمال
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Technolead for total automation
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Mazraa, Shehabi St.
Tel: 00963114461692
Mobile:
Fax: 00963114461656
Email: info@technolead.com
Website: www.technolead.com
Profiles:
Person in charge: Khaled Hakki
Branches & Agents:
Company Description: TECHNOLEAD is a system intergrator as well as a sepcialized trading company providing total
automation products and solutions in various sectors including Oil and Gas, Power, Water/Waste Water, GSM, Food,
Chemical, Cement, and Buildings. We support the following
products: measuring Instruments (Level, Flow, Pressure, Liquid Analysis, Temperature, and Tank Gauging). SCADA and
PLC
We exclusively represent reputable international companies
including: Endress+Hauser and Phoenix Contact.
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تيكنوليد لألمتتة املتكاملة
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،مزرعة ،شارع الشهابي
اهلاتف00963114461692 :
املوبايل:
الفاكس00963114461656 :
الربيد االلكرتوني:

info@technolead.com

املوقع االلكرتوني:

www.technolead.com

االختصاص:
الشخص املسؤول :خالد حقي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تكنوليد لألمتتة املتكاملة هي شركة جتارية
وهندسية رائدة متخصصة يف تقديم حلول ومنتجات األمتتة
املتكاملة يف جماالت :النفط والغاز  -املياه ومعاجلتها  -أمتتة املباني
وإدارهتا  -األمتتة والتحكم الصناعي  -الصناعات الغذائية -
االتصاالت  -هندسة الطاقة والكهرباء.
املنتجات :األجهزة الدقيقة (اخلاصة بقياس كل من املستوى ،التدفق،
الضغط ،حتليل السوائل ،احلرارة ،منظومات قياس املستوى يف
اخلزانات).
متثل شركة تكنوليد بشكل حصري عدة شركات عاملية من ضمنها
شركة إندرس+هاوزر السويسرية وشركة فينيكس كونتاكت األملانية .
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Teletrade Holding Group
Country: Lebanon
Stand No: G13/G15
Address: Jal ElDib, Bsalim, Roland Abou Jaoude Str, Teletrade Bldg, 3rd Flr.
Tel:

+9614723523

Mobile:
Fax: +9614725999
Email: info@teletrade.com.lb
Website: www.teletrade.com.lb
Profiles:
Person in charge: Jack Haddad
Branches & Agents:
Company Description: Teletrade Holding Group is an ISO
9001 certified Lebanese company with five autonomous subsidiaries, the oldest of which established in 1993, and each handling a specific portfolio of products and professional services,
dedicated to a specific target market. The group operates within
various industries, mainly Information and Communication Technology and Security, and considered to be amongst the industry
leaders. The products and services that the group offers mainly
include wide-ranging lineups of IT Hardware and Accessories,
System Software Licenses, Telecommunication Systems, Security Systems, Office Equipment, Consumer Electronics, and ICT
Professional Services. Each subsidiary targets one of three market segments: Small & Medium Businesses, Household Consumers and Dealers and Resellers.
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جمموعة تيلي تريد القابضة
البلد :لبنان
رقم الستاند:
العنوان:

G13/G15

جل الديب ،بسليم ،شارع روالند ابو جودة ،,بناء تيلي تريد طابق3

اهلاتف+9614723523 :
املوبايل:
الفاكس+9614725999 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@teletrade.com.lb
www.teletrade.com.lb

االختصاص:
الشخص املسؤول :جاك حداد
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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TEPS
Country: Iran
Stand No: E14
Address: No. 44 Payandeh Passaj. Cyross croas road, tehran, Iran.
Tel: 00982133513963
Mobile:
Fax: 0098233519989
Email: goldisteps@gmail.com
Website: www.goldis-teps.com
Profiles:
Person in charge: Hassan Nejatian
Branches & Agents:
Company Description: Manufacturer of all type of sanitary
faucets. Classic mixer and single lever mixer.
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TEPS

البلد :إيران
رقم الستاند:

E14

العنوان:
اهلاتف00982133513963 :
املوبايل:
الفاكس00982133519989 :
الربيد االلكرتوني:

goldisteps@gmail.com

املوقع االلكرتونيwww.goldis-teps.com :

االختصاص:
الشخص املسؤول :حسان نيجاتيان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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The Ministry of Electricity
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Kafarsouseh ,Hamelton Sq
Tel: 00963112133972 / 73 / 55
Mobile:
Fax:
Email: info@moe.gov.sy
Website: www.moe.gov.sy
Profiles:
Person in charge: Eng. Mohammad Zoher Kharbotli
Branches & Agents:
Company Description:
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وزارة الكهرباء
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – كفرسوسة – ساحة اهلاملتون
اهلاتف00963112133972 / 73 / 55 :
املوبايل:
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

info@moe.gov.sy
www.moe.gov.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس حممد زهري خربطلي
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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The ministry of public works and housing
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus , Alhijaz , Saad al-jabri St
Tel: 00963112211494
Mobile:
Fax: 00963112259400
Email: diwan@mopw.cov.sy
Website: www.mopw.gov.sy
Profiles:
Person in charge: Eng.Hussain Arnous
Branches & Agents:
Company Description: Created the ministry of public works leg-

islative decree no.45 of 2012 and 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 areas of public works
and develop and implement programs and plans and objectives and
strategies needed in the fields of the ministry and its considered the
coaching and advisory , and the house of the experience of the state
in the areas of work ,and exercise its functions and terms of reference in accordance with the constitution and the laws in force and
the economic and social development plans . the ministry of public
works and housing in particular the implementation of its functions or
through their associations or the minister of public works and housing , or the contract with another part .
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وزارة االشغال العامة و اإلسكان
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – احلجاز – شارع سعيد اجلابري
اهلاتف00963112211494 : :
املوبايل:
الفاكس00963112259400 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

diwan@mopw.cov.sy
www.mopw.gov.sy

االختصاص:
الشخص املسؤول :املهندس حسني عرنوس
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :أحدثت وزارة األشغال العامة باملرسوم التشريعي رقم
 /45/للعام  2012و تتوىل مبوجبه املهام اليت كانت تتوالها وزارة االنشاء و
التعمري قبل نفاذ املرسوم التشريعي رقم  /70/لعام  2003مبوجب التشريعات و
األنظمة النافذة  .و تؤول اليها احلقوق و االلتزامات اليت ترتبط باملهام اجلديدة
هلا و النامجة عن تطبيق هذه املهام سابقا  .هتدف وزارة األشغال العامة و
اإلسكان إىل اقرتاح السياسة العامة للدولة يف جماالت األشغال العامة و وضع و
تنفيذ الربامج و اخلطط و االهداف و االسرتاتيجيات الالزمة يف هذه اجملاالت
،و تعترب الوزارة اجلهاز الفين و االستشاري و بيت اخلربة للدولة يف جماالت
عملها .
و متارس مهامها و اختصاصاهتا وفقا للدستور و القوانني النافذة و خطط
التنمية االقتصادية و االجتماعية  .تقوم بتنفيذ مهامها بالذات أو عن طريق
اجلهات املرتبطة هبا أو وزير األشغال العامة و اإلسكان أو بالتقاعد مع الغري .
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Thomsun
Country: Syria
Stand No:
Address: Damascus, Manakhliyeh
Tel: 00963112225608
Mobile: 00963944444049
Fax: 00963112230771
Email: gvohe1984z@hotmail.com
Website:
Profiles: Building material
Person in charge: Zakaria Khabayti
Branches & Agents: Homs, Damascus Countryside, Hama, Tartus
Company Description:
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تومسون
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  ،املناخلية  ،مقابل اهلرم.
اهلاتف00963112225608 :
املوبايل00963944444049 :
الفاكس00963112230771 :
الربيد االلكرتوني:

gvohe1984z@hotmail.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :مواد بناء
الشخص املسؤول :زكريا خباييت
الفروع والوكالء :محص ،ريف دمشق ،محاة ،طرطوس
حملة عن الشركة :تأسست الشركة يف عام  1999متخصصة
منتجات شركة غروهي األملانية ثم اتبعت الشركة سياسة التنوع
يف األصناف حيث مت إدخال اخلالطات االيرانية والسخانات
االيطالية باإلضافة لألصناف األوروبية أخرى ومع بداية
مرحلة إعادة االعمار يف سورية مت ادخال منتج  PPRاالماراتي
احلاصل على أهم الشهادات العاملية باملواد املائية.
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Transporters
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus, Mazze, Tala Tower
Tel: 00963116637849
Mobile: 00963953363331
Fax: 00963116637849
Email: syria@transporters-sal.com
Website: www.transporters-sal.com
Profiles: Transport and Shipping
Person in charge: Mai Saad
Branches & Agents: Saudi Arabia, Lebanon, Iraq
Company Description: Transporters was incorporated in
2009 and has diversified its traditional freight forwarding activities to become a fully integrated logistics provider and handle
Sea, Air and Land freight operations with all customs clearance services, distribution and warehousing.
The company has developed a strong relationship with UN
agencies where we have been handling transportation of
medicine, medical equipment, aid relief cargo and humanitarian aid. Transporters network is very active and dynamic in
Lebanon, Iraq and Saudi Arabia
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الناقلون
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،مزة ،برج تاال
اهلاتف00963116637849 :
املوبايل00963953363331 :
الفاكس00963116637849 :
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

syria@transporters-sal.com
www.transporters-sal.com

االختصاص :نقل وشحن وختليص
الشخص املسؤول :مي سعد
الفروع والوكالء :السعودية ،العراق ،لبنان
حملة عن الشركة :تأسست شركة الناقلون عام  2009وقامت
بتنويع انشطة الشحن التقليدية لتصبح شركة متكاملة
للخدمات اللوجيستية والشحن البحري واجلوي والربي
ومجيع خدمات التخليص اجلمركي والتوزيع والتخزين .متتلك
الشركة عالقة قوية مع وكاالت األمم املتحدة من حيث اخلربة
يف التعامل بنقل األدوية واملعدات الطبية وشحنات االغاثة
واملساعدات االنسانية .للشركة فروع يف لبنان والعراق والسعودية.
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True Max Group
Country: China
Stand No: B1
Address: 118 Haifeng Road, Jianshan New Zone, Haining

, Zhejiang Province ,China

Tel: 008657188179561
Mobile:
Fax: 008657185803522
Email: sales070@truemax.cn
Website: WWW.TRUEMAX.CN
Profiles:
Person in charge: GIRVAN GE
Branches & Agents: Syrian Engineering Establishment
Msc.Eng. Farouk Sati
Tel.: +96311 3310870
Mob.: +963951922936
E.mail.: Seeftdam@gmail.com
Company Description: As an professional high-tech
manufacturer specializing in concrete equipments 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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جمموعة تروماكس
البلد :الصني
رقم الستاند:

B1

العنوان:
اهلاتف008657188179561 :
املوبايل:
الفاكس008657185803522 :
الربيد االلكرتوني:

sales070@truemax.cn

املوقع االلكرتوني:

WWW.TRUEMAX.CN

االختصاص:
الشخص املسؤول :غريفان جي
الفروع والوكالء:املؤسسة السورية اهلندسية  -املهندس فاروق الساطي
تليفون +٩٦٣١١٣٣١٠٨٧٠ :
موبايل +٩٦٣٩٤٤٤٠٦٠٥٤ :
+٩٦٣٩٥١٩٢٢٩٣٦
الربيد االليكرتوني Seeftdam@gmail.com:

حملة عن الشركة:

ختتص شركة ( تروماكس )بتطوير وتصميم وتصنيع وتسويق كل انواع
املعدات اهلندسية اخلاصة بالبناء  . .وذلك من وحدات ثابتة وحممولة
لتجهيز وخلط اخلرسانة  ،ووحدات الضخ طويلة الذراع  ،والكسارات
املتنوعة  ،والرافعات احملورية والعمودية  ،واملصاعد اخلارجية املؤقتة
خالل مرحلة االنشاء اخل .
وذلك باعلى مستويات اجلودة وخدمات مابعد البيع من صيانة وتوفري
قطع التبديل اننا نقدم طيفا من احللول املتكاملة اليت نالت تقديرا
عاليا حول العامل .
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Ugarite Consultancy L.L.C
Country: SYRIA
Stand No:
Address: Damascus - Arnous Square - Kallas bldg - 3rd floor
Tel: 00963114429246 / 00963114429247 / 00963114429248
Mobile: 00963935997705
Fax: 00963114429295
Email: info@ugarite.com
Website: www.ugarite.com
Profiles: Management of investment projects
Person in charge: Anas thobyan
Branches & Agents:
Company Description: Ugarit Consultancy LLC, a specialized company in managing Investment projects and Economic Studies, Marketing Research and Management Studies, in
addition to Corporate Training and Corporate Reconstruction.
The company also manages IGATE.SY website, which is a
portal for investors to enter the investment world in Syria.
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أوغاريت االستشارية ش.م.م
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق  -ساحة عرنوس  -بناء كلّس  -ط3
اهلاتف00963114429246 / 00963114429247 / 00963114429248 :

املوبايل00963935997705 :
الفاكس00963114429295 :
الربيد االلكرتوني:

info@ugarite.com

املوقع االلكرتوني:

www.ugarite.com

االختصاص :إدارة املشاريع االستثمارية
الشخص املسؤول :أنس ظبيان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة أوغاريت االستشارية ش.م.م ،شركة
خمتصة يف جمال إدارة املشاريع االستثمارية والدراسات
االقتصادية والتسويقية واإلدارية ،باإلضافة للتدريب اإلداري
للشركات وإعادة هيكلة الشركات.
كما تقوم الشركة بإدارة موقع بوابة املستثمر IGATE.SY
والذي يعد بوابة لدخول املستثمرين لعامل االستثمار يف سورية
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UR state company
Country: Iraq
Stand No: B22
Address:
Tel:
Mobile: 009647801132003
Fax:
Email:
Website:
Profiles: Cables, Aluminium
Person in charge: Shaker Kaddori Finjan
Branches & Agents:
Company Description: UR company is one of the companies of the ministry of industry and minerals of Iraq, it was
founded in 1978 and is the production of electrical and telephone, wiring and winding of motors and transformers and the
production of aluminium section and sheets.
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شركة أور العامة
البلد :العراق
رقم الستاند:

B22

العنوان:
اهلاتف:
املوبايل009647801132003 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:
االختصاص :قابالت كهربائية ،أملنيوم
الشخص املسؤول :شاكر قدوري فنجان
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :شركة أور العامة هي احدى تشكيالت وزارة
الصناعة واملعادن العراقية تأسست سنة  1978خمتصة بإنتاج
القابالت واألسالك الكهربائية واهلاتفية وأسالك احملركات
واحملوالت الكهربائية وانتاج مقاطع وصفائح األملنيوم .
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WAGON PARS
Country: Iran
Stand No: C20
Address: #12, 4 th Alley, Pakestan St, Beheshti Ave, Tehran, Iran.
Tel: 009821 88766135
Mobile:
Fax: 009821 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 in the Middle East
and North Africa. Wagon Pars Company have been exported thousands of different type of Freight Wagons, Passenger Coaches and Bogies to Cuba, Sudan, Syria, Bangladesh
and China consequently is ready to supply the requirement of
countries in around the world.
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واغون بارس
البلد :إيران
رقم الستاند:

C20

العنوان:
اهلاتف00982188766135 :
املوبايل:
الفاكس00982188766135 :
الربيد االلكرتوني:

export@wagonpars.com

املوقع االلكرتوني:

www.wagonpars.com

االختصاص:
الشخص املسؤول:
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
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Wahbeh for building
Country: Syria
Stand No: E10
Address: Damascus – zablatani
Tel: 00963114453065
Mobile: 009639444350650
Fax:
Email: awahbeh@gmail.com
Website: www.awahbeh.com
Profiles: Forming stone and marble
Person in charge: Ayman wahbeh
Branches & Agents:
Company Description:
Marble ,Granite .Basalt , Anx and turfretins.
Good quality and competition prices.
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وهبة للبناء
البلد :سورية
رقم الستاند:

E10

العنوان :دمشق -زبلطاني
اهلاتف00963114453065 :
املوبايل009639444350650 :
الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
املوقع االلكرتوني:

awahbeh@gmail.com
www.awahbeh.com

االختصاص :تشكيل الرخام واحلجر
الشخص املسؤول :أمين وهبة
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة:
تشكيل كافة أنواع الرخام واجلرانيت والبازلت واألنكس
والرتفرتينو .
يتميز عملنا بدقة يف املواعيد وأسعار مدروسة وجودة يف
العمل .
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YOUSSEF HASSWANI CO.
Country: Syria
Stand No: A18
Address: Damascus - Bab Toma
Tel: 00963114427927
Mobile: 00963944660044
Fax: 00963114427927
Email: y.hassouany@goodwaysconst.com
Website: www.goodwaysconst.com
Profiles: Supply and maintenance of HVAC systems and mechanical services
Person in charge: Youssef AlHaswani
Branches & Agents:
Company Description: Yousef Al-Hessawani company is
one of the most innovative companies in the field of mechanical contracting in Syria , especially air conditioning systems.
It is the agent for a group of the world’s leading companies in
the field of HVAC systems and accessories (CLINT- SODECA- UNIC).
Company was established in 2014 and has been able during the last four years to achieve a distinguished presence by
successful execution of several projects, especially in the field
of pharmaceutical industries and hospitals.
The company has a team of specialized engineering personnel that provide project study, execution and after-sale and
maintenance services in addition to providing suitable engineering solutions for all projects.
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شركة يوسف احلسواني
البلد :سورية
رقم الستاندA18 :
العنوان :دمشق – باب توما
اهلاتف00963114427927 :
املوبايل00963944660044 :
الفاكس00963114427927 :
الربيد االلكرتوني:

y.hassouany@goodwaysconst.com

املوقع االلكرتوني:

www.goodwaysconst.com

االختصاص :توريد وتعهدات أنظمة  HVACواخلدمات امليكانيكية

الشخص املسؤول :يوسف احلسواني
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :تعترب شركة يوسف احلسواني من الشركات
املتميزة يف جمال مقاوالت امليكانيك يف سورية وخاصة أنظمة تكييف
اهلواء .وهي الوكيل جملموعة من الشركات العاملية الرائدة يف جمال
صناعة جتهيزات التكييف والتهوية وملحقاهتا مثل CLINT-
.-SODECA- UNIC
تأسست الشركة يف عام  2014ومتكنت خالل األربع سنوات املاضية
من حتقيق حضور متميز بالتنفيذ الناجح جملموعة من املشاريع
وخصوصا يف جمال الصناعات الدوائية واملشايف.
تضم الشركة خنبة من الكوادر اهلندسية املتخصصة واليت تؤمن
خدمات دراسة املشاريع وتنفيذها وخدمات ما بعد البيع والصيانة
إضافة لتقديم احللول اهلندسية املناسبة لكافة املشاريع .
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Zantout & partners Co. for trading
Country: Syria
Stand No:
Address:
Tel: 00963113320590
Mobile: 00963933237904
Fax: 00963113323231
Email: enasibrahim@syroliban.com
Website:
Profiles:
Person in charge: enas Ibrahim
Branches & Agents:
Company Description: Bridgestone and Firestone agents in
Syria, we have tires of all sizes and categories, passenger,
truck, and off the road, manufactured in Latakia, Indonesia
and Thailand. We have a branch in Latakia
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شركة زنتوت وشركائه التجارية
البلد :سورية
رقم الستاند:
العنوان :دمشق – اجلاحظ – شارع أمحد شوقي – بناء سارة وشاوي

اهلاتف00963113320590 :
املوبايل00963933237904 :
الفاكس00963113323231 :
الربيد االلكرتوني:

enasibrahim@syroliban.com

املوقع االلكرتوني:
االختصاص :وكالء إطارات بريدجستون وفايرستون
الشخص املسؤول :إيناس إبراهيم
الفروع والوكالء:
حملة عن الشركة :وكالء إطارات ماركة بريدجستون وفايرستون
يف سورية  ،لدينا إطارات من مجيع القياسات السياحية
والشاحن والصناعي ومن منشأ ياباني وأندونيسي وتايلندي.
لنا فرع يف الالذقية .
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