Arab Businessman Forum (China)
Country: China
Stand No.:
Address: Guangzhou + Yiwu City Zhejiang Province
Tel:
Mob: +86 135 8034 6161
Fax:
E-mail: info@abf-china.org
Website: abf-china.org
Profile: An economic conglomerate of more than 150 companies
Person in charge: Khalil Salem Al-Macholi – Chairman of the Board of Directors
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
To strength economic cooperation, consolidate bilateral relations, and implement the
One Belt and One Road strategy proposed by Chinese President “Xi Jin Ping” in
2013, Arab businessmen set up in Guangzhou, the city of commerce in China, an
organization and named it “Arab Businessman Forum (China)” or ABF for short.
ABF’s core purpose has been to promote China relations with Arab countries
through mutually beneficial cooperation and realize the economic and scientific
development of Arab countries, by learning from China economic revival in the last
decades.
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منتدى رجال اﻷعمال العرب في الصين
البلد :الصين
رقم الجناح:
العنوان :قوانجو +إيوو )الصين(
الهاتف:
الموبايل+86 135 8034 6161 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيinfo@abf-china.org :
الموقع اﻻلكترونيabf-china.org :
اﻻختصاص :تكتل اقتصادي يضم أكثر من  150ﺷركﺔ
الشخص المسؤول :أ .خليل سالم المشولي – رئيس مجلس اﻹدارة
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
لما كان تعزيز التعاون اﻻقتصادي وتوثيق الترابط والتواصل من أهم أهداف مبادرة الحزام والطريق التي
أطلقها الرئيس الصيني عام  ،2013وتزامنا ً مﻊ انطﻼق المبادرة ﺷرعﺖ نﺨبﺔ من رجال اﻷعمال العرب
العاملين ﻓي الصين علﻰ تأسيس هذا المنتدى ﻓي مدينﺔ اﻷعمال الصينيﺔ قوانجو تحﺖ مﺴمﻰ " منتدى رجال
اﻷعمال العرب ﻓي الصين" ،للعمل علﻰ تنﺴيق وتطوير العﻼقات بين الصين والدول العربيﺔ نحو التكامل
والتعاون ،وﻓقا ً لمبادئ الكﺴب المشترك والمنفعﺔ المتبادلﺔ وللعمل علﻰ تنميﺔ اقتصاديات وطننا العربي بنقل
التقنيﺔ والتكنولوجيا الحديثﺔ ،وتحقيق اﻻستفادة المثلﻰ من التجربﺔ الصينيﺔ الرائدة.
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Ahl-Alkhebra for Formwork & Scaffolding
Country: Jordan
Stand No.:
Address: Amman, Al-Rajeeb industrial area, Abu Alanda, Ibn Al-Romia Street
Tel: +962 6 416 59 77
Mob: +962 795 44 55 70
Fax: +962 6 416 59 76
E-mail: info@ahlscaffolding.com – bustanji7@yahoo.com
Website: ahlscaffolding.com
Profile: Scaffolding & Formwork
Person in charge: Ali Al-Bustanji – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
In 2001, Ahl Alkhebra for Equipment & Scaffolding-AES- Starts manufacturing and
trading scaffolding in Sharjah –UAE.
In 2008, we moved to Amman- Jordan, for the same business.
We are glad to submit our services to many construction and trading companies in
Middle East: Saudi Arabia, Syria, Iraq, Palestine, Qatar, Lebanon, Kuwait and
Egypt.
In 2014, the company had ISO 9001:2008 Certificate, then we got ISO 9001:2015
Certificate early in 2018.
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أهل الخبرة للطوبار والسقايل
البلد :اﻷردن
رقم الجناح:
العنوان :عمان ،منطقة الرجيب الصناعية ،ابو علندا ،شارع ابن الرومية
الهاتف+962 6 416 59 77 :
الموبايل+962 795 44 55 70 :
الفاكس+962 6 416 59 76 :
البريد اﻹلكترونيinfo@ahlscaffolding.com - bustanji7@yahoo.com :
الموقع اﻻلكترونيahlscaffolding.com :
اﻻختصاص :السقاﻻت ولوازمها وأنظمة الطوبار المتقدمة
الشخص المسؤول :علي البستنجي – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ ﺷركﺔ أهل الﺨبرة للطوبار والﺴقايل لصناعﺔ وتجارة الﺴقاﻻت ولوازمها ﻓي إمارة الشارقﺔ – دولﺔ
اﻹمارات العربيﺔ المتحدة عام  .2001وﻓي عام  2008انتقل المكتب الرئيﺴي للشركﺔ إلﻰ مقره الحالي ﻓي
عمان – الرجيب الصناعيﺔ.
تشرﻓنا بتقديم خدماتنا وخبرتنا ﻓي مجال الطوبار والﺴقاﻻت لكبرى ﺷركات المقاوﻻت ﻓي الﺴعوديﺔ ولبنان
وسوريا والكويﺖ وﻓلﺴطين وقطر.
ﻓي العام  ،2014حصلﺖ الشركﺔ علﻰ ﺷهادة  ،ISO 9001: 2008ثم حصلنا علﻰ ﺷهادة ISO 9001: 2015
ﻓي بدايﺔ العام .2018
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Al Anwar
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Sanjakdar, Electricity Market, Al-Ahd Al-Jadid Hotel, Fl. 1
Tel: +963 11 222 2616 – 222 2718
Mob: +963 958 026 020
Fax:
E-mail: alanwar.h-b@hotmail.com
Website:
Profile: Regulators, cables, electrical and electronic devices, and alternative energy
Person in charge: Husam Ad-Din Al-Bayat – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The company was established in 1990 with the manufacture of household and
industrial regulators and transformers, and it developed into the manufacturer of
electronic devices, protections and electrical cables. In 2015, the company added the
alternative energy and the wind turbine industry to its profile. The company still
develops alternative energy solutions.
C. R.: 31252 - Property Protection: (Husam Al-Bayat – Al-Anwar) No. 162628.
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اﻷنوار
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،سنجقدار ،سوق الكهرباء ،بناء ﻓندق العهد الجديد ،ط1
الهاتف+963 11 222 2616 – 222 2718 :
الموبايل+963 958 026 020 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيalanwar.h-b@hotmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :صناعﺔ المنظمات والكابﻼت واﻷجهزة الكهربائيﺔ واﻹلكترونيﺔ والطاقﺔ البديلﺔ
الشخص المسؤول :حﺴام الدين البيات – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ الشركﺔ ﻓي عام  1990بصناعﺔ المنظمات والمحوﻻت المنزليﺔ والصناعيﺔ ،وتطورت بصناعﺔ اﻷجهزة
اﻹلكترونيﺔ والحمايات والكابﻼت الكهربائيﺔ .وﻓي عام  2015أضيف للشركﺔ قﺴم الطاقﺔ البديلﺔ وصناعﺔ
العنفات الهوائيﺔ ،ومازالﺖ الشركﺔ تقوم بتطوير حلول الطاقﺔ البديلﺔ.
رقم الترخيص :س .ت - 31252 .حمايﺔ ملكيﺔ :حﺴام البيات – اﻷنوار رقم 162628
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Al-Aqeelah Takaful Insurance Company
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Yaafour, 8th Gate, Roya 1, Fl. 2
Tel: +963 11 397 7111 – 397 7222
Mob:
Fax: +963 11 397 7666
E-mail: info@atisyria.com
Website: alaqeelah.sy
Profile: Insurance
Person in charge: Mr. Samer Al-Eche – General Manager
Branches & Agent: Damascus / Aleppo / Hama / Lattakia
Exhibitor Description:
Al-Aqeelah Takaful Insurance Company is a Syrian public joint stock company
established on 12/16/2007 .It is the first Takaful insurance company to obtain
permission to start work from the Syrian Insurance Supervisory Authority with the
number /11/ in the Authority's registry and commercial registration No. /15185/.
Al-Aqeelah Takaful Insurance tops all insurance companies operating in the Syrian
insurance market in terms of capital, as it amounts to five billion Syrian pounds paid
in full.
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شركﺔ العقيلﺔ للتأمين التكافلي
البلد :سوريا
رقم الجناح:

العنوان :دمشق ،يعفور ،البوابﺔ الثامنﺔ ،رؤيا  ،1ط2
الهاتف+963 11 397 7111 – 397 7222 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 397 7666 :
البريد اﻹلكترونيinfo@atisyria.com :
الموقع اﻻلكترونيalaqeelah.sy :
اﻻختصاص :تأمين تكاﻓلي
الشخص المسؤول :اﻷستاذ سامر العش – المدير العام
الفروع والوكﻼء :دمشق /حلب /حماة /الﻼذقيﺔ
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ العقيلﺔ للتأمين التكاﻓلي هي ﺷركﺔ مﺴاهمﺔ ُم ْغفَلَﺔ عامﺔ سوريﺔ تأسﺴﺖ بتاريخ  .16/12/2007وهي أول
ﺷركﺔ تأمين تكاﻓلي تحصل علﻰ إذن مباﺷرة العمل من هيئﺔ اﻻﺷراف علﻰ التأمين الﺴوريﺔ برقم  //11//ﻓي
سجل الهيئﺔ وسجل تجاري رقم  .//15185//وتتصدر العقيلﺔ للتأمين التكاﻓلي جميﻊ ﺷركات التأمين العاملﺔ ﻓي
سوق التأمين الﺴوري من ناحيﺔ رأس المال إذ يبلغ خمﺴﺔ مليارات ليرة سوريﺔ مدﻓوع بالكامل.
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Al-Waha Company for Producing Water-Pumps
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus Countryside, Douma
Tel:
Mob: +963 944 351 099
Fax:
E-mail: wahapumpe@mail.sy
Website:
Profile: Industrial
Person in charge: Mohamed Rateb Al-Bargouth – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The company was established in 1965, to manufacture vertical and submersible
pumps, fulfilling costumers' wishes and meeting farmers' needs. There is a
department for manufacturing agricultural greenhouses with modern technologies.
Also, in an effort to meet our country industrially needs, the company manufactures
single milkers and central milkers.
Praise be to Allah, Al-Waha Company has won the confidence of farmers and
investors locally and in the Arab world. It exports its products to all Arab countries.
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شركﺔ الواحﺔ لصناعﺔ مضخات المياه وحﻼبات اﻷبقار
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :ريف دمشق ،دوما
الهاتف:
الموبايل+963 944 351 099 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيwahapumpe@mail.sy :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :صناعي
الشخص المسؤول :محمد راتب البرغوث – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ الشركﺔ عام  ،1965لتقوم بتصنيﻊ المضﺨات العاموديﺔ والغاطﺴﺔ حﺴب رغبﺔ الزبون ،وتلبيﺔ لحاجات
المزراعين ،وهناك قﺴم لصناعﺔ البيوت البﻼستيكيﺔ الزراعيﺔ بتقنيات حديثﺔ.
وأيضا ً سعيا ً لﻼكتفاء ببﻼدنا صناعيا ً تقوم الشركﺔ بتصنيﻊ حﻼبات اﻷبقار المفردة والمحالب المركزيﺔ.
و الحمد ﻓقد نالﺖ ﺷركﺔ الواحﺔ ثقﺔ المزارعين والمﺴتثمرين محليا ً وعربيا ً ،حيث قامﺖ بتصدير منتجاتها إلﻰ
جميﻊ الدول العربيﺔ.
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Arab Union Re-Insurance Company
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzeh East Villas, Fa'iz Mansour St.
Tel: +963 11 613 2592 – 613 2593
Mob:
Fax: +963 11 611 3400
E-mail: admin@arabunionre.sy
Website: arabunionre.sy
Profile: Re-Insuring services
Person in charge: Mr. Mi'dhadh Farzan- Head of Public Relations Office
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The company was established in 1974. The objective of the company is to practice
reinsurance and all other related activities.
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شركﺔ اﻻتﺤاد العربي ﻹعادة التأمين
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،مزة ﻓيﻼث ﺷرقيﺔ
الهاتف+963 11 613 2592 – 613 2593 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 611 3400 :
البريد اﻹلكترونيadmin@arabunionre.sy :
الموقع اﻻلكترونيarabunionre.sy :
اﻻختصاص :إعادة التأمين
الشخص المسؤول :معضاد ﻓرزان – رئيس مكتب العﻼقات العامﺔ
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ الشركﺔ ﻓي العام  ،1974الهدف من إنشاء الشركﺔ هو ممارسﺔ أعمال إعادة التأمين وكاﻓﺔ اﻷنشطﺔ
المرتبطﺔ بهذه الصناعﺔ.
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Belinterexpo
Country: Belarus
Stand No.:
Address:
Tel:
Mob:
Fax:
E-mail: mail@belinterexpo.by
Website: belinterexpo.by
Profile: Events Management
Person in charge:
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
We deliver the best exhibition projects that address practical tasks of participants,
employing efficient promotion methods, information technologies and out-of-thebox solutions. Being a catalyst of economic and social development, our projects
help pool the resources.
Exhibition Unitary Enterprise “Belinterexpo” of the Belarusian Chamber of
Commerce and Industry is an organizer of congress and exhibition events.
Our portfolio includes over 250 exhibitions in 60 countries worldwide – from largescale national events to trade expositions in specialized exhibition forums.
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Belinterexpo
البلد :بيﻼروسيا
رقم الجناح:
العنوان:
الهاتف:
الموبايل:
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيmail@belinterexpo.by :
الموقع اﻻلكترونيbelinterexpo.by :
اﻻختصاص :تنظيم ﻓعاليات
الشخص المسؤول:
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
نقدم أﻓضل مشاريﻊ المعارض باستﺨدام طرق ترويج ﻓعالﺔ ،وتقنيات معلومات وحلول خارج الصندوق.
ً
حاﻓزا للتنميﺔ اﻻقتصاديﺔ واﻻجتماعيﺔ  ،تﺴاعد مشاريعنا ﻓي تجميﻊ الموارد.
كوننا
المؤسﺴﺔ الموحدة للمعارض " "Belinterexpoالتابعﺔ لغرﻓﺔ التجارة والصناعﺔ البيﻼروسيﺔ هي منظم
ﻷحداث المؤتمرات والمعارض.
ضا ﻓي  60دولﺔ حول العالم  -من اﻷحداث الوطنيﺔ واسعﺔ النطاق إلﻰ
تشمل محفظتنا أكثر من  250معر ً
المعارض التجاريﺔ ﻓي منتديات المعارض المتﺨصصﺔ.
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Commercial Bank of Syria
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Yusuf Al-Azmeh Square
Tel: +963 11 4098 – 238 1400
Mob:
Fax: +963 11 222 8524
E-mail:
Website: cbc.bank.sy
Profile: Banking
Person in charge: Dr. Ali Yousef – General Manager
Branches & Agent: The number of branches is 142 branches and offices, distributed
over the country to ensure comprehensive coverage of the bank's services, and to
reach the largest segment of customers.
Exhibitor Description:
More than half a century of banking work, in which the Syrian Commercial Bank
did not lose its basic compass in supporting the national economy, and it was its safe
cushion on which it relied when facing crises.
Where he was able to find channels through which he was able to finance public
sector institutions concerned with securing life and its components of goods and
services, and took a number of measures, through which he maintained the provision
of the best banking services, in a framework that serves the continuity of success and
at the same time achieves the goals and directions of the government to face
challenges. .
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المصرف التجاري السوري
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ساحﺔ يوسف العظمﺔ
الهاتف+963 11 4098 – 238 1400 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 222 8524 :
البريد اﻹلكتروني:
الموقع اﻻلكترونيcbc.bank.sy :
اﻻختصاص :مصارف
الشخص المسؤول :الدكتور علي يوسف – المدير العام
الفروع والوكﻼء :عدد الفروع  142ﻓرعا ً ومكتباً ،موزعين علﻰ مﺴاحﺔ القطر لتأمين تغطيﺔ ﺷاملﺔ لﺨدمات
المصرف ،وللوصول إلﻰ الشريحﺔ اﻷكبر من المتعاملين.
لمﺤﺔ عن العارض:
أكثر من نصف قرن من العمل المصرﻓي ،لم يفقد ﻓيها المصرف التجاري الﺴوري بوصلته اﻷساسيﺔ ﻓي دعم
اﻻقتصاد الوطني ،ﻓكان وسادته اﻵمنﺔ التي اتكأ عليها حين واجه اﻷزمات .
حيث استطاع إيجاد قنوات تم ّكن عبرها من تمويل مؤسﺴات القطاع العام المعنيﺔ بتأمين أسباب الحياة
ومقوماته ا من سلﻊ وخدمات ،كما اتﺨذ جملﺔ من اﻹجراءات ،حاﻓظ من خﻼلها علﻰ تقديم أﻓضل الﺨدمات
المصرﻓيﺔ ،ﻓي اﻹطار الذي يﺨدم استمراريﺔ النجاح ويحقق ﻓي الوقﺖ ذاته أهداف وتوجهات الحكومﺔ
لمواجهﺔ التحديات.
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Cube Geometry – Alrifai Furniture
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzah, Sheikh Saad
Tel: +963 11 663 8883
Mob: +963 955 924 335
Fax:
E-mail: eng.ahmadooof@gmail.com
Website:
Profile: Aluminum Decoration – Mirrors Glass
Person in charge: Eng. Ahmed Hafez – Executive Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
We provide and implement all exterior and interior cladding works of aluminum,
glass, alecobond, interior furnishings and all decorative works of mirrors and
stainless steel in Damascus and all governorates, and we offer a lifetime warranty
on some items.
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المكعب الهندسي – الرفاعي للمفروشات
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،المزة ،ﺷيخ سعد
الهاتف+963 11 663 8883 :
الموبايل+963 955 924 335 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيeng.ahmadooof@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :ديكورات المنيوم – زجاج مرايا
الشخص المسؤول :المهندس أحمد حاﻓظ – المدير التنفيذي
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
نقوم بتقديم وتنفيذ جميﻊ أ عمال اﻻكﺴاء الﺨارجي والداخلي من المنيوم وزجاج واليكوبوند والمفروﺷات الداخليﺔ
وجميﻊ أعمال الديكورات من مرايا وستانليس ستيل ﻓي دمشق وجميﻊ المحاﻓظات ونقدم ضمان مدى الحياة علﻰ
بعض اﻷصناف.
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Damas Land for Business and Investment
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Free Zone, Toshiba Building
Tel: +963 11 231 6365 – 231 6360
Mob: +963 932 968 127 – 935 444 127
Fax: +963 11 231 6359
E-mail: info@damasland.net
Website:
Profile: Trading & Investment
Person in charge: Ahmad Alwis – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
A limited liability joint stock company working in trade, import and export of
building materials, iron, cement, cladding, decorative materials, ceramics, granite,
cable trade, metal wires, plastic granules, plastic products and materials. It
participates in tenders and auctions with the public, private and joint sectors
according to the date of the commercial register issued by the Damascus Chamber
of Commerce on 23/6/ 2022
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داماس ﻻند للتجارة واﻻستثمار
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،البرامكﺔ ،المنطقﺔ الحرة ،بناء توﺷيبا
الهاتف+963 11 231 6365 – 231 6360 :
الموبايل+963 932 968 127 – 935 444 127 :
الفاكس+963 11 231 6359 :
البريد اﻹلكترونيinfo@damasland.net :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :تجارة واستثمار
الشخص المسؤول :أحمد الويس – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ مﺴاهمﺔ محدودة المﺴؤوليﺔ مقرها دمشق تعمل ﻓي تجارة واستيراد وتصدير مواد البناء والحديد
واﻻسمنﺖ والمﻼبس ومواد الديكور والﺴيراميك والجرانيﺖ وتجارة الكابﻼت واﻷسﻼك المعدنيﺔ والحبيبات
البﻼستيكيﺔ والمنتجات والمواد البﻼستيكيﺔ ،والمشاركﺔ ﻓي المناقصات والمزايدات مﻊ الدائرة العامﺔ والﺨاصﺔ
والمشتركﺔ حﺴب تاريخ الﺴجل التجاري الصادر عن جناح التجارة بدمشق بتاريخ .2022/6/23
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Embassy of India
Country: Syria
Stand No.:
Address: 3455, Sharkassiyeh, Ibn Al Haitham Str., Abu Rumaneh, Damascus
Tel: +963 11 334 7351 – 334 7900
Mob:
Fax: +963 11 334 5711
E-mail: com.damascus@mea.gov.in
Website: eoi.gov.in/damascus
Profile: Diplomatic
Person in charge: Chargé d’Affaires; Mr. S. K. Yadav
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Embassy of India in Damascus, is a diplomatic identity in Syria. It performs all
duties related to bilateral engagement with the government of Syrian Arab republic.
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سفارة الهند
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،أبو رمانﺔ ،ﺷارع ابن الهيثم
الهاتف+963 11 334 7351 – 334 7900 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 334 5711 :
البريد اﻹلكترونيcom.damascus@mea.gov.in :
الموقع اﻻلكترونيeoi.gov.in/damascus :
اﻻختصاص:
الشخص المسؤول :الﺴيد س .ك ياداف – القائم باﻷعمال
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
سفارة الهند ﻓي دمشق ،هي هيئﺔ دبلوماسيﺔ ﻓي سوريا  ،وتؤدي جميﻊ الواجبات المتعلقﺔ بالتعاون الثنائي مﻊ
حكومﺔ الجمهوريﺔ العربيﺔ الﺴوريﺔ.
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Embassy of Indonesia
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzeh, Eastern Villas, al-Madina al-Munawara St, 132
Block 270/A, Building No. 26
Tel: +963 11 611 9630 – 611 9631
Mob:
Fax: +963 11 611 9632
E-mail: kbridamaskus@kemlu.go.id
Website: kemlu.go.id/damascus/id
Profile: Diplomatic
Person in charge: Amelia Putri – Head of Economic Affairs
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The relations between Indonesia and Syria have been established since 1947 and
continuously expanded in many aspects: political, social, cultural, and economic.
Our participation in Rebuild Syria 2022 reflects our endeavor to open the doors for
business to flourish between Indonesia and Syria as well as to emphasize that
"Indonesia has always been here" as a good friend of Syria.
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سفارة جمهوريﺔ إندونيسيا
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،مزة ﻓيﻼت غربيﺔ ،ﺷارع المدينﺔ المنورة ،المقﺴم /270أ -البناء رقم 26
الهاتف+963 11 611 9630 – 611 9631 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 611 9632 :
البريد اﻹلكترونيkbridamaskus@kemlu.go.id :
الموقع اﻻلكترونيkemlu.go.id/damascus/id :
اﻻختصاص:
الشخص المسؤولAmelia Putri :
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ العﻼقات بين إندونيﺴيا وسوريا منذ عام  ،1947وتوسعﺖ بشكل مﺴتمر ﻓي العديد من الجوانب:
الﺴياسيﺔ واﻻجتماعيﺔ والثقاﻓيﺔ واﻻقتصاديﺔ.
تعكس مشاركتنا ﻓي معرض إعادة اﻹعمار سعينا لفتح اﻷبواب أمام ازدهار العمل التجاري بين إندونيﺴيا
وسوريا وكذلك التأكيد علﻰ أن إندونيﺴيا موجودة هنا كصديق وﻓي لﺴوريا.
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Engineering and Marble
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus Countryside, Harasta, Industrial Area
Tel: +963 11 511 8182
Mob: +963 944 342 330
Fax: +963 11 514 2422
E-mail: mmc.marble@gmail.com
Website:
Profile: Natural Stone Manufacturer and Trader
Person in charge: Mohammad Mesto – Owner of the Company
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
A Syrian company specialized in trading and manufacturing all types of marble,
granite and stones. The company manufactures and trades all types of marble,
granite, natural stones, interior and exterior facades, washbasin and sink decorations,
cheminée, stone carvings, mosaic works and rustic stones.
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هندسﺔ ورخام
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :ريف دمشق ،حرستا ،المنطقﺔ الصناعيﺔ ﻓي الﺴليمﺔ
الهاتف+963 11 511 8182 :
الموبايل+963 944 342 330 :
الفاكس+963 11 514 2422 :
البريد اﻹلكترونيmmc.marble@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :تصنيﻊ وتجارة الحجر الطبيعي
الشخص المسؤول :محمد مﺴتو – مالك الشركﺔ
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ سوريﺔ متﺨصصﺔ بتجارة وتصنيﻊ جميﻊ أنواع الرخام والغرانيﺖ والحجر .حيث تعمل الشركﺔ ﻓي
تصنيﻊ وتجارة جميﻊ أنواع الرخام والغرانيﺖ والحجر الطبيعي والواجهات الداخليﺔ والﺨارجيﺔ وديكورات
المغاسل والمجالي والشمونيهات والمنحوتات الحجريﺔ وأعمال الفﺴيفﺴاء وحجرالروستيك.
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The General Commission of Development and Real-Estate Investment
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Abbassien Square, The previously Studies Company Building
- 1st floor.
Tel: +963 11 443 1148
Mob:
Fax: +963 11 443 0225
E-mail: tatouer.akary@gmail.com
Website: gcdri.gov.sy
Profile: Real-estate Investment
Person in charge: Eng. Ayman Mohamad Mutlak – General Manager
Branches & Agent: The Middle Area Branch- Hama
The Northern Area Branch- Aleppo
Exhibitor Description:
General Commission of Development and Real-estate Investment has been
established under the legislative decree 15/2008. It aims to organize the real estate
development business. It also encourages investment in the area to attract Arab and
foreign investment projects to participate in real-estate investment and to construct
complete residential cities and suburbs and meet the need of the low–income people
of households.
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الهيئﺔ العامﺔ للتطوير واﻻستثمار العقاري
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ساحﺔ العباسيين ،مبنﻰ ﺷركﺔ الدراسات سابقا ً ،ط1
الهاتف+963 11 443 1148 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 443 0225 :
البريد اﻹلكترونيtatouer.akary@gmail.com :
الموقع اﻻلكترونيgcdri.gov.sy :
اﻻختصاص :تطوير عقاري
الشخص المسؤول :المهندس أيمن محمد مطلق – المدير العام
الفروع والوكﻼء :ﻓرع المنطقﺔ الوسطﻰ – حماه
ﻓرع المنطقﺔ الشماليﺔ  -حلب
لمﺤﺔ عن العارض:
أحدثﺖ الهيئﺔ العامﺔ للتطوير واﻻستثمار العقاري بموجب القانون رقم  /15/لعام  ،2008ومن أهم أهداﻓها تنظيم
أعمال التطوير العقاري وتشجيﻊ اﻻستثمار ﻓي هذا المجال .تقوم الهيئﺔ بجذب اﻻستثمارات العربيﺔ واﻷجنبيﺔ
للمشاركﺔ ﻓي التطوير العقاري وإقامﺔ مدن وضواحي سكنيﺔ متكاملﺔ ،والمﺴاهمﺔ ﻓي تأمين اﻻحتياجات
اﻹسكانيﺔ لذوي الدخل المحدود.
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General Company for Building and Construction
Country: Syria
Stand No.:
Address: Latakia, Aleppo road, the eastern entrance of the city
Tel: +963 41 242 7337 – 242 7338
Mob: +963 956 666 597
Fax: +963 41 242 7336
E-mail: info@gcbc.sy – gcbc@scs-net.org
Website: gcbc.sy
Profile: Construction
Person in charge: Eng. Nidal Al-Jahni – General Manager
Branches & Agent: 11 branches in Syrian Arab Republic
Exhibitor Description:
The General Company for Construction and Building is a public contraction
company that is specialized in building and construction sector and the projects of
infrastructure and drinking water and wastewater treatment plants. The company has
a rich history of achievements in construction sector that are manifested in
constructing many major vital and strategic projects in various governorates in Syria
and in some of Arab countries.
The country has 11 branches in Syria and 1 branch in Libya (it is not working at
present due to the current situation there.)
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الشركﺔ العامﺔ للبناء والتعمير
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :الﻼذقيﺔ ،طريق حلب ،مدخل المدينﺔ الشرقي
الهاتف+963 41 242 7337 – 242 7338 :
الموبايل+963 956 666 597 :
الفاكس+963 41 242 7336 :
البريد اﻹلكترونيinfo@gcbc.sy – gcbc@scs-net.org :
الموقع اﻻلكترونيgcbc.sy :
اﻻختصاص :مقاوﻻت عامﺔ
الشخص المسؤول :المهندس نضال توﻓيق الجهني – المدير العام
الفروع والوكﻼء :للشركﺔ أحد عشر ﻓرعا ً ﻓي محاﻓظات الجمهوريﺔ العربيﺔ الﺴوريﺔ
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ مقاوﻻت عامﺔ متﺨصصﺔ ﻓي أعمال البناء والتشييد ومشاريﻊ البنﻰ التحتيﺔ ومحطات معالجﺔ مياه الشرب
والصرف الصحي .تعمل الشركﺔ داخل أراضي الجمهوريﺔ العربيﺔ الﺴوريﺔ وخارجها .كما أن للشركﺔ تاريخ
عريق من اﻹنجازات اﻹنشائيﺔ تتمثل ﻓي بناء العديد من المشاريﻊ الكبرى الحيويﺔ واﻻستراتيجيﺔ ﻓي مﺨتلف
محاﻓظات القطر وﻓي بعض اﻷقطار العربيﺔ.
لدى الشركﺔ أحد عشر ﻓرعا ً ﻓي سوريا وﻓرعا ً واحدا ً ﻓي ليبيا )متوقف حاليا ً بﺴبب الظروف الراهنﺔ ﻓي ليبيا(.
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General Company for Roads and Bridges
Country: Syria
Stand No.:
Address: Hama, Next to Sriheen Bridge.
Tel: +963 33 231 1306
Mob: +963 955 430 739
Fax: +963 33 231 1230
E-mail: info@grbc.sy
Website: grbc.sy
Profile: Construction of Roads, Bridges and Grain Mills.
Person in charge: Eng. Muhammad Yousef Asi – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The company was established by the legislative decree No. 168/2003. It is located
in Hama due to combining Kassioun-co, the General Company for Roads and Road
Project in Land Reclamation Company. The company is specialized in the
construction of roads, bridges and grain mills and their services. The capital of the
company is 3 billion S.P.
Products of the company: Mixed asphalt, mixed concrete, aggregates, precast
concrete blocks, and agricultural works.
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الشركﺔ العامﺔ للطرق والجسور
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :حماة ،جانب جﺴر سريحين
الهاتف+963 33 231 1306 :
الموبايل+963 955 430 739 :
الفاكس+963 33 231 1230 :
البريد اﻹلكترونيinfo@grbc.sy :
الموقع اﻻلكترونيgrbc.sy :
اﻻختصاص :أعمال الطرق والجﺴور وخدماتها وصوامﻊ الحبوب
الشخص المسؤول :المهندس محمد يوسف عاصي – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
أحدثﺖ الشركﺔ بالمرسوم  168لعام  ،2003وحدد مركزها مدينﺔ حماه ،نتيجﺔ دمج ﺷركﺔ قاسيون والشركﺔ
العامﺔ للطرق ومشروع الطرق بشركﺔ استصﻼح اﻷراضي ،تﺨتص الشركﺔ بتنفيذ أعمال الطرق والجﺴور
وخدماتها وصوامﻊ الحبوب.
رأسمال الشركﺔ  /3/مليار ليرة سوريﺔ.
منتجات الشركﺔ :المجبول اﻹسفلتي ،المجبول البيتوني ،إنتاج الحصويات ،الجوائز والجﺴور ،القطﻊ البيتونيﺔ
مﺴبقﺔ الصنﻊ واﻹجهاد ،أعمال الزراعﺔ.
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General Establishment of Housing
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzeh, Fayez Mansour St.
Tel: +963 11 661 1390
Mob: +963 991 722 333
Fax: +963 11 661 2926
E-mail: general@escan.gov.sy
Website: escan.gov.sy
Profile: Constructing the Outskirts of the Cities and Real-Estate Development
Person in charge: Eng. Moutaz Al-Sabagh – IT Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The establishment works on providing the different classes of the Syrian society with
appropriate and affordable houses.
The establishment offers real investment opportunities, and it keeps working on
rebuilding Syria.
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المؤسسﺔ العامﺔ لﻺسكان
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،المزة ،ﺷارع ﻓايز منصور
الهاتف+963 11 661 1390 :
الموبايل+963 991 722 333 :
الفاكس+963 11 661 2926 :
البريد اﻹلكترونيgeneral@escan.gov.sy :
الموقع اﻻلكترونيescan.gov.sy :
اﻻختصاص :بناء الضواحي وتطوير عقاري
الشخص المسؤول :المهندس معتز الصباغ – مدير المعلوماتية
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تعنﻰ المؤسﺴﺔ بتأمين الﺴكن الﻼئق واﻻقتصادي لشرائح متعددة من المجتمﻊ الﺴوري .كما توﻓر المؤسﺴﺔ
ﻓرص استثماريﺔ حقيقيﺔ وتعمل دائما ً ﻹعادة بناء سوريﺔ.
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Gold Veins
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Midan, Jazmatya, Al-Mousli Restaurant Entrance
Tel:
Mob: +963 994 507 010
Fax:
E-mail:
Website:
Profile: Decoration
Person in charge: Eng. Samir Al-Mekdad – Owner
Branches & Agent: Ladanus Company - As-Suwayda, Adwan Company - As-Suwayda
Exhibitor Description:
Orouk Al Dahab Decoration Company was established in 2018, with the aim of
supporting the field of decoration with innovative and modern designs, securing
modern decorative materials with high specifications that supply the local market,
and training a cadre capable of dealing with these materials.

35

عروق الذهب للديكور
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ميدان جزماتيﺔ ،مدخل مطعم الموصلي
الهاتف:
الموبايل+963 994 507 010 :
الفاكس:
البريد اﻹلكتروني:
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :ديكور
الشخص المسؤول :المهندس سمير المقداد – مدير الشركﺔ
الفروع والوكﻼء :ﺷركﺔ ﻻدانوس  -الﺴويداء ،ﺷركﺔ عدوان  -الﺴويداء
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ عروق الذهب للديكور تأسﺴﺖ عام  ،2018بهدف دعم مجال الديكور بالتصاميم المبتكرة والحديثﺔ وتأمين
مواد ديكور حديثﺔ بمواصفات عاليﺔ ترﻓد الﺴوق المحلي ،وتدريب كادر قادر علﻰ التعامل مﻊ هذه المواد.
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Industrial Bank
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Maysaloon St., Engineers House Building.
Tel: +963 11 222 8200
Mob:
Fax: +963 11 231 4276
E-mail: ind-bank@mail.sy
Website: industrialbank.gov.sy
Profile: Banking
Person in charge: Wajih Albetar – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
According to the legislative decree the Industrial Bank was established under, it is
considered a public institution with economic characteristics. It is financially and
administratively independent, and it helps in developing the national economy.
Some of the services the bank offers are as follows:
- Developmental loans for all activities (handicraft, commercial, tourist, and so on).
- Facilitation to contractors and engineers
- Finical facilitation to renewable energies
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المصرف الصناعي
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ﺷارع ميﺴلون ،بناء دار المهندسين
الهاتف+963 11 222 8200 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 231 4276 :
البريد اﻹلكترونيind-bank@mail.sy :
الموقع اﻻلكترونيindustrialbank.gov.sy :
اﻻختصاص :مصارف
الشخص المسؤول :وجيه البيطار – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
المصرف الصناعي وﻓق ما جاء ﻓي قانون إحداثه هو مؤسﺴﺔ عامﺔ ذات طابﻊ اقتصادي يتمتﻊ بالشﺨصيﺔ
اﻻعتباريﺔ والﺴتقﻼل المالي واﻹداري ،يشارك ﻓي تنميﺔ اﻻقتصاد الوطني.
يقوم بتقديم عدة خدمات مصرﻓيﺔ أهمها:
 القروض التنمويﺔ لكاﻓﺔ الفعاليات القائمﺔ )الحرﻓيﺔ ،التجاريﺔ ،المهنيﺔ ،الﺴياحيﺔ ،الخ(... تﺴهيﻼت تمنح للمقاولين والمهندسين -تﺴهيﻼت تمويل الطاقات المتجددة
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IONTECH
Country: Lebanon
Stand No.:
Address: Saida, Ghazyieh Highway
Tel: +961 7 894 628 – 7 684 3103
Mob:
Fax:
E-mail: info@gbrands-iontech.com
Website: gbrands-iontech.com
Profile: Renewable Energy
Person in charge: Eng. Nasser Mallah – Electrical Engineer
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Iontech is a solar energy equipment supplier that is newly based in Lebanon. It
belongs to the G-brands Group that is located in Germany with more than 20 years
of experience. Our engineering team has more than 10 years of experience.
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IONTECH
البلد :لبنان
رقم الجناح:
العنوان :صيدا ،طريق عام الغازيﺔ
الهاتف+961 7 894 628 – 7 684 3103 :
الموبايل:
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيinfo@gbrands-iontech.com :
الموقع اﻻلكترونيgbrands-iontech.com :
اﻻختصاص :طاقات متجددة
الشخص المسؤول :المهندس ناصر مﻼح – هندسﺔ كهرباء
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
 Iontechهي مورد لمعدات الطاقﺔ الشمﺴيﺔ ومقرها حديثًا ﻓي لبنان ،تنتمي إلﻰ العﻼمﺔ التجاريﺔ )مجموعﺔ
 (Gالتي تقﻊ ﻓي ألمانيا وتتمتﻊ بﺨبرة تزيد عن  20عا ًما ،ويتمتﻊ ﻓريقنا الهندسي بﺨبرة تزيد عن  10سنوات.
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Karim El Din for Home Furniture
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, 7 Pools, Alabed St.
Tel: +963 11 445 0259
Mob: +963 988 766 710
Fax:
E-mail:
Website:
Profile: Furniture
Person in charge: Fares Karim El Din & Bashar Qawoq
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Italian furniture and fabrics, Interior design
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مفروشات كريم الدين
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،الﺴبﻊ بحرات ،أول ﺷارع العابد
الهاتف+963 11 445 0259 :
الموبايل+963 988 766 710 :
الفاكس:
البريد اﻹلكتروني:
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :مفروﺷات
الشخص المسؤول :ﻓارس كريم الدين وبشار قاووق
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
أثاث وأقمشﺔ إيطاليﺔ ،تصميم داخلي
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Makani Tracking Solutions LLC. & Kaplo Engineering
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Victoria Bridge, Shukri Al-Quwatli Street, Al-Tal Building,
2nd Floor No. 3
Tel: +963 11 223 8069
Mob: +963 930 058 852
Fax: +963 11 225 4072
E-mail: info@makani.cc
Website: makani.cc
Profile: Vehicles Tracking / Survey Devices
Person in charge: Mohamad Alkhalil – Executive Manager
Branches & Agent:
9, Mohanad Al-Jazzar St, Al-Sabil, Aleppo - Tel 021 2638283 - Mobile 0941767663
Exhibitor Description:
Specialized in importing and selling high quality surveying instruments, testing
equipment for soil, cement asphalt, concrete, distribute Surveying solutions from
well-known brands such, Topcon, Nikon, Foif, and GeoQuick.
Specialized in Fleet Management Services based on GPS/GPRS online tracking and
monitoring solution with innovative products and services. Providing total solutions
to reduce operation costs, route planning, increase productivity and safety.
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شركﺔ مكاني لﺤلول التتبع م .م ،.وقبلو للهندسﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،جﺴر ﻓيكتوريا ،ﺷارع ﺷكري القوتلي ،بناء التل ،ط 2رقم 3
الهاتف+963 11 223 8069 :
الموبايل+963 930 058 852 :
الفاكس+963 11 225 4072 :
البريد اﻹلكترونيinfo@makani.cc :
الموقع اﻻلكترونيmakani.cc :
اﻻختصاص :تتبﻊ سيارات /أجهزة مﺴاحﺔ
الشخص المسؤول :محمد الﺨليل – مدير تنفيذي
الفروع والوكﻼء:
 9ﺷارع محمد الجزار ،حي الﺴبيل ،حلب  -هاتف  - 021 2638283موبايل 0941767663
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ متﺨصصﺔ بتقديم خدمﺔ تتبﻊ اﻵليات بموجب الترخيص النمطي رقم  /9/الصادر عن الهيئﺔ الناظمﺔ
لﻼتصاﻻت والبريد ،باستﺨدام التجهيزات والبرمجيات المقدمﺔ من أﻓضل الشركات العالميﺔ المتﺨصصﺔ ﻓي
مجال إدارة نظام التتبﻊ  Tracking Management Systemلوضﻊ خطط عمل اﻵليات من خﻼل تتبﻊ
وإدارة حركتها وتنظيم عملها ﻓي كاﻓﺔ المناطق والمحاﻓظات.
باﻹضاﻓﺔ لتقديم الﺨدمات الهندسيﺔ من بيﻊ وصيانﺔ لﻸجهزة المﺴاحيﺔ من محطات رصد وتﺴويﺔ و  GPSعاليﺔ
الدقﺔ وأجهزة مﺨبريﺔ للتربﺔ واﻻسفلﺖ والبيتون والبناء.
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Military Housing Establishment
Country: Syria
Stand No.:
Address: Northern Entrance of Damascus, Damascus- Homs Highway
Tel: +963 11 223 2600 – 577 4051
Mob:
Fax: +963 11 224 3616 – 577 7005
E-mail:
Website:
Profile: Construction
Person in charge:
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
It was established in 1975. It is one of the public sector establishments in the country.
It executes construction industrial, agricultural, and service projects. It also carries
out buildings in the suburb areas, in addition to the health, sport, culture and
education buildings.
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مؤسسﺔ اﻹسكان العسكريﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،المدخل الشمالي ،أوتوستراد دمشق حمص
الهاتف+963 11 223 2600 – 577 4051 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 224 3616 – 577 7005 :
البريد اﻹلكتروني:
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :مقاوﻻت عامﺔ
الشخص المسؤول :محمد علي سليمان – مدير ﻓرع التوجيه الﺴياسي واﻹعﻼم
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ المؤسﺴﺔ ﻓي العام  1975وهي إحدى مؤسﺴات القطاع العام ﻓي سوريﺔ ،وتقوم بتنفيذ اﻷعمال اﻹنشائيﺔ
والصناعيﺔ والزراعيﺔ والﺨدميﺔ حيث تعمل ﻓي مجال بناء الضواحي الﺴكنيﺔ والمباني الصحيﺔ والرياضيﺔ
والثقاﻓيﺔ والتعليميﺔ.
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Ministry of Social Affairs and Labor
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, AThawra St., Al-Khoja Market
Tel:
Mob: +963 933 718 327
Fax: +963 11 232 2571
E-mail: mahmoud.kawa@gmail.com – ranataha1987@gmail.com
Website: www.facebook.com/mosal.syria
Profile: Social Affairs and Labor Sector
Person in charge: Mahmoud Al-Kawa - Director of Planning & International
Cooperation
Branches & Agent: Directorates of Social Affairs and Labor in the governorates
Exhibitor Description:
The Ministry of Social Affairs and Labor in the Syrian Arab Republic is the
competent authority that supervises, sets plans for and manages all social programs
and services. Also, it organizes the activities of the Syrian Organizations and NonGovernment Organizations in Syrian Arab Republic.
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وزارة الشؤون اﻻجتماعيﺔ والعمل
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ﺷارع الثورة ،سوق الﺨجا
الهاتف:
الموبايل+963 933 718 327 :
الفاكس+963 11 232 2571 :
البريد اﻹلكترونيmahmoud.kawa@gmail.com - ranataha1987@gmail.com :
الموقع اﻻلكترونيwww.facebook.com/mosal.syria :
اﻻختصاص :قطاع الشؤون اﻻجتماعيﺔ والعمل
الشخص المسؤول :محمود الكوا – مدير التﺨطيط والتعاون الدولي
الفروع والوكﻼء :مديريات الشؤون اﻻجتماعيﺔ والعمل ﻓي المحاﻓظات
لمﺤﺔ عن العارض:
وزارة الشؤون اﻻجتماعيﺔ والعمل ﻓي الجمهوريﺔ العربيﺔ الﺴوريﺔ هي الﺴلطﺔ المعنيﺔ باﻹﺷراف علﻰ برامج
العمل اﻻجتماعي والﺨدمات اﻻجتماعيﺔ وتﺨطيطها وإدارتها ،وبتنظيم عمل المنظمات والجمعيات غير
الحكوميﺔ ﻓي الجمهوريﺔ العربيﺔ الﺴوريﺔ.
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National Energy Research Center
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Kafersousah, behind Athawra Newspaper
Tel: +963 11 211 5682
Mob: +963 991 948 489
Fax: +963 11 213 8336
E-mail: nerc@mail.sy
Website: nerc.gov.sy
Profile:
Person in charge: Dr. Eng. Sinjar Tomah
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The center is responsible for conducting scientific and applicable studies and
research and implementing pilot projects that help set policies and adopt appropriate
strategies by the responsible bodies to achieve the optimal use of available energy
sources, develop new and renewable energy sources, and improve energy use and
rationalize its consumption in various sectors.
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المركز الوطني لبﺤوث الطاقﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،كفر سوسﺔ ،خلف جريدة الثورة
الهاتف +963 11 211 5682 :
الموبايل+963 991 948 489 :
الفاكس+963 11 213 8336 :
البريد اﻹلكترونيnerc@mail.sy :
الموقع اﻻلكترونيnerc.gov.sy :
اﻻختصاص:
الشخص المسؤول :الدكتور المهندس سنجار طعمﺔ
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
المركز مﺴؤول عن إجراء الدراسات والبحوث العلميﺔ والتطبيقيﺔ وتنفيذ المشاريﻊ الرياديﺔ التجريبيﺔ التي تﺴاعد
علﻰ وضﻊ الﺴياسات واعتماد اﻻستراتيجيات المﻼئمﺔ من قبل الجهات الوصائيﺔ ذات العﻼقﺔ لتحقيق اﻻستفادة
المثلﻰ من مصادر الطاقﺔ المتاحﺔ ،وتنميﺔ مصادر الطاقﺔ الجديدة والمتجددة وتطويرها وتحﺴين استﺨدام الطاقﺔ
وترﺷيد استهﻼكها ﻓي القطاعات المﺨتلفﺔ.

50

New Project Syria
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzah, Queen Center
Tel:
Mob: +963 944 216191
Fax:
E-mail: newproject-888@hotmail.com
Website:
Profile: Renewable Energy
Person in charge: Reda Hammour – General Manager
Branches & Agent: Khobar - Beirut - Dubai
Exhibitor Description:
All new solution for all renewable green environment
Advance Energy projects

51

نيو بروجكت سيريا
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،المزة ،كوين سنتر
الهاتف:
الموبايل+963 944 216191 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيnewproject-888@hotmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :طاقات متجددة
الشخص المسؤول :رضا حمور – المدير العام
الفروع والوكﻼء :الﺨبر  -بيروت  -دبي
لمﺤﺔ عن العارض:
مشاريﻊ كل حلول إعادة التدوير الحيوي الﺨضراء الصديقﺔ للبيئﺔ) ،نفايات الهايدروكاربون( وحلول الطاقات
المتجددة المبتكرة المتطورة.
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North Wood
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Abu Rumaneh, opposite Four Seasons Hotel
Tel: +963 11 332 2990
Mob: +963 994 335 500
Fax:
E-mail: northwoodservicesco@gmail.com
Website:
Profile: Contracting and Engineering
Person in charge: Fouad Bouz – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The Northwood team of experts is ready to support clients with all sorts of
construction and facility management. We have the knowledge, experience, and
technical capacity to execute all kinds of civil engineering tasks, including
construction, rehabilitation, and renovation etc. with all type of maintenance services
on all levels: industrial and residential.
We can support our clients with turn-key solutions and in line with client's needs all
over Syria. Examples of projects are camp- and facility constructions, professional
offices, compounds and residential housing.
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نورث وود
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،أبو رمانﺔ ،مقابل ﻓندق الفورسيزن
الهاتف+963 11 332 2990 :
الموبايل+963 994 335 500 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيnorthwoodservicesco@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :مقاوﻻت وهندسﺔ
الشخص المسؤول :ﻓؤاد بوز – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
نقدم كاﻓﺔ الﺨدمات الهندسيﺔ من :دراسات  -رﻓﻊ مﺨططات  -تصميم – تنفيذ كاﻓﺔ أعمال :البناء والتشييد،
الترميم ،اﻹكﺴاء الداخلي والﺨارجي ،وما يتراﻓق معها من أعمال هدم وترحيل.
ونقدم كذلك خدمات الصيانﺔ بكاﻓﺔ أنواعها واختصاصاتها :الكهرباء وصيانﺔ المولدات وﺷبكات الطاقﺔ
ومنظومات الطاقﺔ البديلﺔ  -الصحيﺔ  -التبريد والتكييف  -التدﻓئﺔ المركزيﺔ  -اﻷلمنيوم  -الﺨشب واﻷثاث
الﺨشبي  -الحديد واﻷعمال المعدنيﺔ  -الدهان والجبﺴن بورد وأعمال العزل.
يشرف علﻰ القﺴم نﺨبﺔ من المهندسين من عدة اختصاصات ،يعمل بإمرتهم مجموعﺔ من المشرﻓين والعمال
و الفنيين وأصحاب اﻻختصاصات ،حيث نضﻊ بين يدي زبائننا الكرام خبرات كادرنا الهندسي والتي تقترن بدقﺔ
التنفيذ واﻻلتزام بمواعيد التﺴليم والتزامنا بقواعد الﺴﻼمﺔ المهنيﺔ وﺷروط اﻷمان الهندسي.
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Order of Syrian Engineers and Architects
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Yousef Al-Azmeh Square, Dar Al-Mouhandiseen
Tel: +963 11 221 4916
Mob:
Fax: +963 11 221 6948
E-mail: osea.sy@hotmail.com
Website: osea.org.sy
Profile: Union
Person in charge: Eng. Ghiath Al-Qutini – Head of The Order
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The Order of Syrian Engineers and Architects (OSEA) was established in 1950. The
total number of the registered engineers at OSEA (including employees and office
owners) is more than 160000 engineers, in addition to its headquarter in Damascus.
There are branches of the order in all the Syrian governorates.
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نقابﺔ المهندسيين السوريين
البلد :سوريا
رقم الستاند:
العنوان :دمشق ،ساحﺔ يوسف العظمﺔ ،دار المهندسين
الهاتف+963 11 221 4916 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 221 6948 :
البريد اﻹلكترونيosea.sy@hotmail.com :
الموقع اﻻلكترونيosea.org.sy :
اﻻختصاص :تنظيم نقابي
الشخص المسؤول :المهندس غياث القطيني – نقيب المهندسين
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ نقابﺔ المهندسين ﻓي الجمهوريﺔ العربيﺔ الﺴوريﺔ ﻓي العام  ،1950يبلغ عدد المهندسين المﺴجلين أكثر
من  160ألف مهندس موظف ،وأصحاب مكاتب .باﻹضاﻓﺔ إلﻰ مقرها الرئيﺴي ﻓي دمشق للنقابﺔ  14ﻓرع ﻓي
جميﻊ المحاﻓظات.
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Public Establishment for Electricity Generation
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Kafersousah, 17th of April St., Opposite Carlton Hotel
Tel: +963 11 214 3031
Mob: +963 944 527 336
Fax: +963 11 212 9981
E-mail: peeg@peeg.gov.sy
Website: peeg.gov.sy
Profile:
Person in charge: Eng. Ali Haifa – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The Public Establishment for Electricity Generation is concerned about making use
of all the capacities for generating electricity. Its mission is summarized as follows:
-

Making use of all the power and energy resources in the country and put it

into practice.
-

Establishing generating stations of all kinds (steam, combined circuit, simple

circuit, nuclear, renewable energies, etc...)
-

Overseeing the operation of generation sets and controlling them in

coordination with the generation companies, foundations, and the relevant public
authorities.
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المؤسسﺔ العامﺔ لتوليد الكهرباء
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،كفرسوسﺔ ،ﺷارع  17نيﺴان ،مقابل ﻓندق الكارلتون
الهاتف+963 11 214 3031 :
الموبايل+963 944 527 336 :
الفاكس+963 11 212 9981 :
البريد اﻹلكترونيpeeg@peeg.gov.sy :
الموقع اﻻلكترونيpeeg.gov.sy :
اﻻختصاص :مؤسﺴﺔ عامﺔ لتوليد الكهرباء
الشخص المسؤول :المهندس علي هيفا – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
المؤسﺴﺔ العامﺔ لتوليد الكهرباء معنيﺔ بكل ما يتعلق بتوليد الكهرباء وعلﻰ اﻷخص ما يلي:
 اﻻستفادة من جميﻊ إمكانيات توليد الكهرباء من المصادر اﻷوليﺔ للطاقﺔ ﻓي القطر ووضعها موضﻊالتطبيق العملي عند ثبات جدواها اﻻقتصاديﺔ.
 إنشاء محطات التوليد علﻰ مﺨتلف أنواعها )البﺨاريﺔ ،الدارة المركبﺔ ،الدارة البﺴيطﺔ ،النوويﺔ ،الطاقاتالمتجددة ،الخ(...
 اﻹﺷراف علﻰ تشغيل مجموعات التوليد ومتابعتها بالتنﺴيق مﻊ الشركات ومنشآت التوليد والجهاتالعامﺔ ذات العﻼقﺔ.
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Public Establishment for Transmission and Distribution of Electricity
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Kafersousah, 17th of April St., Opposite Carlton Hotel
Tel: +963 11 214 8949
Mob: +963 944 598 072
Fax: +963 11 214 4436
E-mail: register@tde.gov.sy
Website: tde.gov.sy
Profile: Electricity transmission and distribution
Person in charge: Eng. Haisam Al-Maila' – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The Corporation is responsible for the transmission and distribution of electricity in
the Syrian Arab Republic, and all power companies in the governorates are
subsidiaries to it. These companies provide power to industrialists, craftsmen and
consumers at homes and in farms.
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المؤسسﺔ العامﺔ لنقل وتوزيع الكهرباء
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،كفرسوسﺔ ،ﺷارع  17نيﺴان ،مقابل ﻓندق الكارلتون
الهاتف+963 11 214 8949 :
الموبايل+963 944 598 072 :
الفاكس+963 11 214 4436 :
البريد اﻹلكترونيregister@tde.gov.sy :
الموقع اﻻلكترونيtde.gov.sy :
اﻻختصاص :نقل وتوزيﻊ الكهرباء
الشخص المسؤول :المهندس هيﺴم الميلﻊ – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تعنﻰ المؤسﺴﺔ بنقل وتوزيﻊ الكهرباء ﻓي القطر العربي الﺴوري ،ويتبﻊ لها كاﻓﺔ ﺷركات الكهرباء ﻓي
المحاﻓظات حيث تقوم بتوزيﻊ الكهرباء علﻰ الصناعيين والحرﻓيين والمﺴتهلكين ﻓي المنازل والمزارع.
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Rapid Construction Company
Country: Syria
Stand No.:
Address: Homs – Damascus Highway
Tel: +963 31 486 6751
Mob: +963 932 117 717
Fax: +963 31 486 6750
E-mail: rccwahab@hotmail.com
Website:
Profile: Prefabricated Buildings
Person in charge: Bakr Abdulwahab – Deputy General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Precast and prestressed concert company
Our products:
1- Industrial, Schools, Buildings…
2- Rooms and Villas
3- Fences
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مؤسسﺔ التشييد السريع
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :حمص ،طريق الشام ،مفرق الديبﺔ
الهاتف+963 31 486 6751 :
الموبايل+963 932 117 717 :
الفاكس+963 31 486 6750 :
البريد اﻹلكترونيrccwahab@hotmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :أبنيﺔ مﺴبقﺔ الصنﻊ
الشخص المسؤول :بكر عبد الوهاب – نائب المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تﺨتص المؤسﺴﺔ بإنتاج اﻷبنيﺔ البيتونيﺔ مﺴبقﺔ الصنﻊ واﻹجهاد ،صالﻼت صناعيﺔ ،أبنيﺔ طابقيﺔ )ثقاﻓيﺔ –
جامعيﺔ – سكنيﺔ( صاﻻت رياضيﺔ ،جﺴور طرقيﺔ ،غرف جاهزة ،أسوار ،بﻼطات هولوكور.
خبرة أكثر من ثﻼثين عاما ً ﻓي هذا المجال وتنفيذ أكثر من مليون مترا ً مربعا ً نضعها بين أيديكم.
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Regional Planning Commission
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Dummar Suburb
Tel: +963 11 313 0861
Mob:
Fax: +963 11 313 0847
E-mail:
Website: rpc.gov.sy
Profile: Organizing the process of regional-spatial planning and development
Person in charge: Eng. Ola Hatoom – Regional Plans Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Regional Planning Commission works on providing qualitative planning studies to
manage natural resources in an optimal manner based on the land resources, and to
ensure the sustainability of resources for future generations.
These studies are jointly carried out with all parties according to the regional
standard.
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هيئﺔ التخطيط اﻹقليمي
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ضاحيﺔ دمر
الهاتف+963 11 313 0861 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 313 0847 :
البريد اﻹلكتروني:
الموقع اﻻلكترونيrpc.gov.sy :
اﻻختصاص :تﺨطيط مكاني بمقياس اقليمي
الشخص المسؤول :م .عﻼ حاطوم – مدير الﺨطط اﻹقليميﺔ
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تعمل هيئﺔ التﺨطيط اﻹقليمي علﻰ تقديم دراسات نوعيﺔ تﺨطيطيﺔ ﻹدارة الموارد الطبيعيﺔ بالطريقﺔ اﻷمثل
وﻓق موارد اﻷرض ،ولضمان استدامﺔ الموارد لﻸجيال القادمﺔ ،وتتم هذه الدراسات بالتشارك مﻊ جميﻊ
الجهات ووﻓق المقياس اﻹقليمي.
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Saeed Society
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzah Jabal
Tel: +963 11 664 5345
Mob: +963 966 662 966
Fax:
E-mail:
Website: Saaed-society.org
Profile: (NPO)
Person in charge: Issam Habbal – Chairman
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
A non-profit civil association that is active in the field of civil and social society in
all the territories of the Syrian Arab Republic, and it has several activities within the
governorates of Syria.
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جمعيﺔ ساعد
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،مزة جبل
الهاتف+963 11 664 5345 :
الموبايل+963 966 662 966 :
الفاكس:
البريد اﻹلكتروني:
الموقع اﻻلكترونيSaaed-society.org :
اﻻختصاص :جمعيﺔ تنمويﺔ
الشخص المسؤول :محمد عصام حبال – رئيس مجلس اﻹدارة
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
جمعيﺔ أهليﺔ غير ربحيﺔ تنشط ﻓي مجال المجتمﻊ اﻷهلي واﻻجتماعي ﻓي كاﻓﺔ أراضي الجهوريﺔ العربيﺔ
الﺴوريﺔ ،ولها عدة نشاطات ضمن محاﻓظات سوريﺔ.
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Sharif House Handcrafted Travels & Events
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Al-Firdaws, Maysaloon St., Ibn Zaydoun Building, 5th floor
Tel: +963 11 226 0898 – 226 0899
Mob: +963 934 620 814 – 962 384 859
Fax:
E-mail:
Welcome@sharifhouse.com - Sharif@sharifhouse.com - Hamza@sharifhouse.com
Website: sharifhouse.com
Profile: Tourism & Travel Agency
Person in charge: Hamza Battia – Sales Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
A leading Travel Agency & Tour Operator based in Damascus with a branch in
Dubai.
We are specialized in extending the discerning travelers with the most professional
and details - oriented services.
Our Artisans are ready to help you with all your travel arrangements round the
clock 24/07/365 days.
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بيت شريف للسياحﺔ والسفر واﻷنشطﺔ والترويج السياحي
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،الفردوس ،ﺷارع ميﺴلون ،بناء ابن زيدون ،الطابق الﺨامس
الهاتف+963 11 226 0898 – 226 0899 :
الموبايل+963 934 620 814 – 962 384 859 :
الفاكس:
البريد اﻹلكتروني:
Welcome@sharifhouse.com - Sharif@sharifhouse.com - Hamza@sharifhouse.com
الموقع اﻻلكترونيsharifhouse.com :
اﻻختصاص :سياحﺔ وسفر
الشخص المسؤول :حمزة باطيﺔ – مدير المبيعات
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
مؤسﺴﺔ بيﺖ ﺷريف للﺴياحﺔ والﺴفر واﻷنشطﺔ والترويج الﺴياحي هي مؤسﺴﺔ سياحيﺔ تعنﻰ بقطاع الﺨدمات
مقرها ﻓي مدينﺔ دمشق المدينﺔ التي سجلﺖ علﻰ ﻻئحﺔ التراث العالمي كأقدم
الﺴياحيﺔ والﺨدمات المكملﺔ لهاّ ،
عاصمﺔ مأهولﺔ ﻓي التاريخ.
تهدف الشركﺔ إلﻰ استثمار خبرة عمليﺔ لثﻼ ثﺔ عقود ﻓي القطاع الﺴياحي لتلبيﺔ حاجﺔ العمﻼء والﺴيّاح باحتراﻓيﺔ
ودقﺔ عاليﺔ وكﺴب رضاهم عن الﺨدمات المقدّمﺔ والﺴعي إلﻰ رؤيﺔ مﺴتقبليﺔ من خﻼل العمل إلﻰ تلبيﺔ احتياجات
الﺴياح ﻓي كل بقعﺔ من العالم.
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Sinoma Overseas Development Co., Ltd
Country: China
Stand No.:
Address: 21st Floor, Block B, Pingan Happiness Center, No.24 Yard Lize Road,
Fengtai District Beijing P.R. China 100073
Tel: +86 10 8839 2551
Mob: +963 930 470 153 (SYR)
Fax: +86 10 6831 1354
E-mail: wlzhi@sinomaee.com
Website: sinomaee.com
Profile:
Person in charge: Wang Lizhi – Commercial Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The three core businesses of Sinoma Overseas Development Co., Ltd, are project
general contracting, overseas investment and production & operation management.
Over 30 years development, Sinoma’s business has spread to reach Southeast Asia,
Middle-east, Africa and South America and other districts all over the world.
We have contracted projects including cement, glass, refractory, power facilities
(including PV and wind power station), etc. under the EPC turn-key basis.
It provides production & operation services to a large number of industrial plants.
All these make Sinoma Overseas a highly influential company in the international
engineering market.
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Sinoma Overseas Development Co., Ltd
البلد :الصين
رقم الجناح:
العنوان:
الهاتف+86 10 8839 2551 :
الموبايل) +963 930 470 153 :سوريا(
الفاكس+86 10 6831 1354 :
البريد اﻹلكترونيwlzhi@sinomaee.com :
الموقع اﻻلكترونيwlzhi@sinomaee.com :
اﻻختصاص:
الشخص المسؤول - Wang Lizhi :المدير التجاري
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
نواة عمل الشركﺔ الثﻼث هي المقاوﻻت العامﺔ ،واﻻستثمار ﻓي الﺨارج ،وإدارة اﻹنتاج والعمليات.
علﻰ مدار أكثر من  30عا ًما ،انتشرت أعمال  Sinomaإلﻰ جنوب ﺷرق آسيا ،والشرق اﻷوسط ،وأﻓريقيا،
وأمريكا الجنوبيﺔ ،ومناطق أخرى ﻓي جميﻊ أنحاء العالم.
لقد أبرمنا عقود مشاريﻊ تشمل اﻹسمنﺖ ،والزجاج ،والمواد المقاومﺔ للحرارة ،ومنشآت الطاقﺔ )بما ﻓي ذلك
محطات الطاقﺔ الكهروضوئيﺔ وطاقﺔ الرياح( الخ ،...بموجب أساس تﺴليم علﻰ المفتاح ،وقدمنا خدمات اﻹنتاج
والتشغيل لعدد كبير من المنشآت الصناعيﺔ ،مما يجعل من  Sinoma Overseasﺷركﺔ مؤثرة ﻓي الﺴوق
الهندسي الدولي.
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Small and Medium Enterprises Development Authority
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzeh Highway, Establishment of Housing Building
Tel: +963 11 666 2351
Mob:
Fax: +963 11 612 2609
E-mail: smedc.ma@gmail.com
Website: sme.gov.sy
Profile:
Person in charge: Khaldoon Aljairoudy – Director of Damascus Branch
Branches & Agent: In all Syrian governorates
Exhibitor Description:
Small and Medium Enterprises Development Authority (SME) was established
under the legislative decree No. 2/ 2016. It is independent, and administratively
related to the Minister of Economy and Foreign Trade. It aims to develop small and
medium enterprises, increases their competiveness and contribution to the economic
and social development, and makes a good business network for them.
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هيئﺔ تنميﺔ المشروعات الصغيرة والمتوسطﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،اتﺴتراد المزة ،جانب دار البعث ،بناء مؤسﺴﺔ اﻹسكان
الهاتف+963 11 666 2315 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 612 2609 :
البريد اﻹلكترونيsmedc.ma@gmail.com :
الموقع اﻻلكترونيsme.gov.sy :
اﻻختصاص:
الشخص المسؤول :خلدون الجيرودي – مدير ﻓرع دمشق
الفروع والوكﻼء :جميﻊ المحاﻓظات
لمﺤﺔ عن العارض:
أحدثﺖ هيئﺔ تنميﺔ المشروعات الصغيرة والمتوسطﺔ بالقانون رقم  /2/لعام  ،2016الهيئﺔ مﺴتقلﺔ حالياً ،وإداريا ً
ﻓهي ترتبط بوزير اﻻقتصاد والتجارة الﺨارجيﺔ.
تهدف إلﻰ تنميﺔ المشروعات الصغيرة والمتوسطﺔ وتطويرها وزيادة تناﻓﺴيتها ومﺴاهمتها بالتنميﺔ اﻻقتصاديﺔ
واﻻجتماعيﺔ وإنشاء ﺷبكﺔ حاضنات أعمال لها.
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SOPAL
Country: Tunisia
Stand No.:
Address: Gabès's road Km 1.5, Sfax
Tel: +216 744 68900
Mob:
Fax: +216 744 68218
E-mail: ventes@sopal.com
Website: sopal.com
Profile:
Person in charge: Imen Drira – Marketing Assistant
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Rich With more than 40 years of experience, SOPAL, founded in 1981, is the leader
in Tunisia, specialized in manufacturing articles in the building sectors related to the
fields of plumbing, baths and kitchens, and water and gas joints.
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سوبال
البلد :تونس
رقم الجناح:
العنوان :صفاقس
الهاتف+216 744 68900 :
الموبايل:
الفاكس+216 744 68218 :
البريد اﻹلكترونيventes@sopal.com :
الموقع اﻻلكترونيsopal.com :
اﻻختصاص:
الشخص المسؤول :أمين دريرة – مﺴؤول تﺴويق
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
برصيد أكثر من  40عا ًما من الﺨبرة ،تأسﺴﺖ  SOPALﻓي عام  ،1981وهي ﺷركﺔ رائدة ﻓي تونس
متﺨصصﺔ ﻓي تصنيﻊ المواد ﻓي قطاعات البناء المتعلقﺔ بمجاﻻت الﺴباكﺔ والحمامات والمطابخ وتوصيﻼت
المياه وتوصيل الغاز.
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Sukkar Industrial Facility
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus Countryside, Adra Industrial City, 4th Engineering SectionBuilding 515
Tel: +963 11 585 4960
Mob: +963 933 438 585
Fax: +963 11 585 4961
E-mail: ahmadamersukar@gmail.com
Website:
Profile: Manufacturing Armored House Doors
Person in charge: Ahmad Amer Sukkar – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Sukkar Industrial Facility is a Syrian Company that is considered one of the best
facilities in manufacturing metal doors in Syrian Arab Republic due to its high
quality and competitive prices among of metal doors and fire-fighting doors. The
facility believes in acting upon its motto "To be at top requires producing the best."
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منشأة سكر الصناعيﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :ريف دمشق ،المدينﺔ الصناعيﺔ بعدرا ،القطاع الهندسي الرابﻊ  -مقﺴم 515
الهاتف+963 11 585 4960 :
الموبايل+963 933 438 585 :
الفاكس+963 11 585 4961 :
البريد اﻹلكترونيahmadamersukar@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :صناعﺔ اﻷبواب المنزليﺔ المصفحﺔ
الشخص المسؤول :أحمد عامر سكر – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تعد منشأة سكر الصناعيﺔ لصناعﺔ أبواب المصاعد واﻷبواب المنزليﺔ المصفحﺔ ،إحدى أﻓضل المنشآت العاملﺔ
ﻓي مجال اﻷبواب المعدنيﺔ ﻓي الجمهوريﺔ العربيﺔ الﺴوريﺔ نظرا ً لجودتها المتميزة ،وأسعارها اﻻستثنائيﺔ ﻓي
منتجاتها من اﻷبواب المعدنيﺔ واﻷبواب المقاومﺔ للحريق ،حيث يقوم ﺷعار المنشأة علﻰ "لنكون بالمقدمﺔ ﻻ بد
من عمل ما هو اﻷﻓضل".
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Syria Net
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzeh Jabal, Near the Commercial Bank Branch 13
Tel: +963 11 666 5547
Mob: +963 988 291 254
Fax: +963 11 662 2383
E-mail: syrianet.gh@gmail.com
Website:
Profile: Electricity & Communication
Person in charge: Eng. Mohammad Haidar – Head of the Vehicles Department
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The company is specialized in constructing and maintaining air and ground power
transmission lines, installing all kinds of transmission and power plants with their
related works, constructing and maintaining public lighting, and installing
communication networks and equipment.
It provides civil facilities (residential suburbs) and industrial facilities (most of the
industrial cities in the country) with power.
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الشركﺔ العامﺔ ﻷعمال الكهرباء واﻻتصاﻻت
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،مزة جبل ،جانب المصرف التجاري رقم /13/
الهاتف+963 11 666 5547 :
الموبايل+963 988 291 254 :
الفاكس+963 11 662 2383 :
البريد اﻹلكترونيsyrianet.gh@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :أعمال الكهرباء واﻻتصاﻻت
الشخص المسؤول :المهندس محمد حيدر – رئيس دائرة اﻵليات
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تﺨتص الشركﺔ بإنشاء خطوط نقل القدرة الهوائيﺔ واﻷرضيﺔ وصيانتها وتركيب محطات التحويل والقدرة
بأنواعها مﻊ اﻷعمال التابعﺔ لها ،وإنشاء اﻹنارة العامﺔ وصيانتها ،وتركيب الشبكات والتجهيزات الﺨاصﺔ
باﻻتصاﻻت.
تأمين التغذيﺔ الكهربائيﺔ للمنشأت المدنيﺔ )ضواحي سكنيﺔ ( ،وللمنشأت الصناعيﺔ )معظم المدن الصناعيﺔ ﻓي
القطر(.
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Syrian General Insurance Corporation
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, May 29th St.
Tel: +963 11 9902
Mob: +963 944 707 778
Fax:
E-mail: gs@sic.sy
Website: sic.sy
Profile: Insurance
Person in charge: Rima Al-Ibrahim – Secretariat Department
Branches & Agent: It has branches in all the governorates
Exhibitor Description:
A governmental company has economical character, doing all insurance and reinsurance business and all insurance services as health and life insurance, cars
insurance, marine transport risk insurance, fire and Engineering insurance and
reinsurance, aviation and ship hulls.
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المؤسسﺔ العامﺔ السوريﺔ للتأمين
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ﺷارع  29أيار
الهاتف+963 11 9902 :
الموبايل+963 944 707 778 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيgs@sic.sy :
الموقع اﻻلكترونيsic.sy :
اﻻختصاص :تأمين
الشخص المسؤول :ريما اﻹبراهيم – مديريﺔ أمانﺔ الﺴر
الفروع والوكﻼء :ﻓي جميﻊ المحاﻓظات
لمﺤﺔ عن العارض:
للتأمين هي مؤسﺴﺔ حكوميﺔ ذات طابﻊ اقتصادي ،تمارس جميﻊ أعمال التأمين وإعادة التأمين وتقدم كاﻓﺔ
الﺨدمات التأمينيﺔ وأهمها :التأمين الصحي والحياة  -تأمين الﺴيارات  -تأمين أخطار النقل البحري  -تأمين
الحريق والهندسي -إعادة التأمين والطيران وأجﺴام الﺴفن.
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Syrian Giant Company
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus Country Side, Hafeer Tahta, Al Motahalek Al-Shemali.
Tel:
Mob: +963 940 200 096 – 940 200 091
Fax:
E-mail:
Website:
Profile: Construction
Person in charge: Muhammad Rida Ja'afar – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The company was established in 2019. It is specialized in the field of general
contracting; excavation and displacement, and in manufacturing concrete.
The company has its concrete mixers and concrete pumping vehicles.
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الشركﺔ السوريﺔ العمﻼقﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :ريف دمشق ،حفير التحتا ،جنوب المتحلق الشمالي
الهاتف:
الموبايل+963 940 200 096 – 0940 200 091 :
الفاكس:
البريد اﻹلكتروني:
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :مقاوﻻت عامﺔ
الشخص المسؤول :محمد رضا جعفر – المدير العام
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسﺴﺖ الشركﺔ ﻓي العام  ،2019وتعمل ﻓي مجال المقاوﻻت العامﺔ اختصاص حفر وترحيل ،وتصنيﻊ المجبول
البيتوني .كما تملك الشركﺔ أسطولها الﺨاص من الجباﻻت وآليات ضخ البيتون.
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Syrian Insurance Federation
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mezzeh, Western Villas, behind the General Establishment for
Communication
Tel: +963 11 611 8613
Mob:
Fax: +963 11 611 8614
E-mail: info@sif-sy.sy
Website: sif-sy.sy
Profile: Insurance
Person in charge: Dr. Houssein Nofal – Chairman
Branches & Agent:
Company Description:
Syrian insurance federation established in according to decree No.43/2005,
formally started working in 2007.
The federation members are the licensed insurance and reinsurance companies,
allowed to work in Syria.
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اﻻتﺤاد السوري لشركات التأمين
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،مزة ،ﻓيﻼت غربيﺔ ،خلف المؤسﺴﺔ العامﺔ لﻼتصاﻻت
الهاتف+963 11 611 8613 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 611 8614 :
البريد اﻹلكترونيinfo@sif-sy.sy :
الموقع اﻻلكترونيsif-sy.sy :
اﻻختصاص :تأمين
الشخص المسؤول :د .حﺴين نوﻓل – رئيس مجلس اﻹدارة
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تأسس اﻻتحاد السوري لشركات التأمين بموجب المرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٥/٤٣وبدأ العمل رسميا ً عام
 ٢٠٠٧أما أعضاء اﻻتحاد هم شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص والمسموح لها العمل في سورية.
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Syrian Ministry of Tourism
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Fardous St.
Tel: +963 11 221 5252
Mob: +963 933 531 135
Fax: +963 11 233 4060
E-mail: r-sasila@hotmail.com
Website: syriatourism.org
Profile:
Person in charge: Eng. Ruba Sasila – Director of Marketing and Tourism Media
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The strategy of the ministry is to find specific mechanisms for tourism development
and reconstruction according to the available resources:
Reconstructing the damaged tourist buildings and facilities.
Having sustainable capital and strengthening the role of the private sector.
Supporting the establishment of small and medium tourism projects.
Encouraging tourism investment and creating an appropriate investment
environment to rebuild trust with investors:
Providing facilities, mediation, and incentives for suspended and damaged projects, and
preparing the necessary legislations.
Having tourism development in the Syrian coast to attract investors.
Simplifying licensing procedures.
Promoting tourism investment for the reconstruction projects of the tourism sector.
Adopting new trends in the local and international policies:
Revitalization of domestic tourism and promotion of low-cost tourism.
Focusing on religious tourism.
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وزارة السياحﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ﺷارع الفردوس
الهاتف+963 11 221 5252 :
الموبايل+963 933 531135 :
الفاكس+963 11 233 4060 :
البريد اﻹلكترونيr-sasila@hotmail.com :
الموقع اﻻلكترونيsyriatourism.org :
اﻻختصاص:
الشخص المسؤول :المهندسﺔ ربﻰ صاصيﻼ – مديرة التﺴويق واﻹعﻼم الﺴياحي
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
تتمثل استراتيجيﺔ الوزارة في إيجاد آليات مﺤددة لتنميﺔ السياحﺔ وإعادة اﻹعمار حسب الموارد المتاحﺔ:
العمل علﻰ إعادة إعمار المباني والمنشآت الﺴياحيﺔ المتضررة
تحقيق تدﻓق رأس المال الوطني والصديق وتعزيز دور القطاع الﺨاص
دعم إقامﺔ المشاريﻊ الﺴياحيﺔ الصغيرة والمتوسطﺔ
تشجيع اﻻستثمار السياحي وخلق مناخ استثماري مﻼئم ﻹعادة بناء الثقﺔ مع المستثمرين:
تقديم التﺴهيﻼت والوساطﺔ والحواﻓز للمشاريﻊ المتوقفﺔ والمتضررة وإعداد التشريعات الﻼزمﺔ
إدخال مناطق تنميﺔ سياحيﺔ ﻓي الﺴاحل الﺴوري جاذبﺔ لﻼستثمارات
تبﺴيط إجراءات التراخيص الﺴياحيﺔ
استكمال ترويج اﻻستثمار الﺴياحي لمشاريﻊ إعادة اﻹعمار ﻓي قطاع الﺴياحﺔ.
تبني اتجاهات جديدة في سياسات الترويج الداخليﺔ والخارجيﺔ:
تنشيط الﺴياحﺔ الداخليﺔ وتنشيط الﺴياحﺔ منﺨفضﺔ التكلفﺔ
التركيز علﻰ الﺴياحﺔ الدينيﺔ
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Syrian Numbers Company
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus Countryside, Ashrafyah Sahnaya
Tel:
Mob: +963 933 597 636
Fax:
E-mail: Syriannumberscompany@gmail.com
Website:
Profile:
Person in charge: Nora Melhem – Marketing Director
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Syrian Numbers Company is a company specialized in advertising, established in
2019, which issued a comprehensive paper guide for all specialties from A to Z in
2021, and a guide in 2022, participated over two years in each of the following
exhibitions: Buildex, Technobuild, Food Expo, It also participated in the
Reconstruction Exhibition and the Beauty Exhibition in 2021. In addition to the
paper guide, it provides an electronic promotion service for all social media sites.
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شركﺔ اﻷرقام السوريﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :ريف دمشق ،أﺷرﻓيﺔ صحنايا
الهاتف:
الموبايل+963 933 597 636 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيSyriannumberscompany@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :دعايﺔ وإعﻼن
الشخص المسؤول :نورا ملحم – مديرة التﺴويق
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ اﻷرقام الﺴوريﺔ هي ﺷركﺔ متﺨصصﺔ بالدعايﺔ واﻹعﻼن ،أنُشأت ﻓي عام  ،2019قامﺖ بإصدار دليل
ورقي ﺷامل لكل اﻹختصاصات من اﻷلف إلﻰ الياء ﻓي عام  ،2021ودليل ﻓي عام  ،2022ﺷاركﺖ علﻰ
مدار سنتين بكل من المعارض اﻵتيﺔ:
بيلدكس ،تكنوبيلد ،ﻓود إكﺴبو ،كما ﺷاركﺖ ﻓي معرض إعادة اﻹعمار ومعرض الجمال ﻓي عام  ، 2021تقدم
باﻹضاﻓﺔ للدليل الورقي خدمﺔ الترويج اﻹلكتروني لكاﻓﺔ مواقﻊ التواصل.
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The Syrian Research and Publication Society
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Afif
Tel:
Mob: +963 958 022 800
Fax:
E-mail: srps.syr@gmail.com
Website: srps-sy.org
Profile: (NGO)
Person in charge: Issam Hamdi
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
The Syrian Research and Publication society (SRPS) is a non-profit NGO which was
established in Damascus, Syria in late 2019. The aim of the Society is to attract
Syrian researchers and postgraduate students inside and outside Syria to be members
and to collaborate to enhance the research quality in Syria. It also invites everyone
interested in scientific research to be supporting members. This includes graduate
students, and even senior school students. The society provides several services to
support researchers including: scientific workshops, proofreading, technical
training, and financial support depending on the resources available.
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الجمعيﺔ السوريﺔ للبﺤث والنشر العلمي
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،العفيف
الهاتف:
الموبايل+963 958 022 800 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيsrps.syr@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :البحث العلمي
الشخص المسؤول :أ .عصام حمدي
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
الجمعيﺔ الﺴوريﺔ للبحث والنشر العلمي ،جمعيﺔ غير حكوميﺔ أﺷهرت برقم  2853عام  2019حاملﺔً ﺷعار
“معا ً لﻼرتقاء بالبحث العلمي” ومتﺨذة ً مقرا ً لها ﻓي العاصمﺔ دمشق.
تضم الجمعيﺔ الﺴوريﺔ للبحث والنشر العلمي جميﻊ المهتمين بالبحث العلمي ﻓي سوريا علﻰ اختﻼف تحصيلهم
العلمي من طﻼب المرحلﺔ الجامعيﺔ اﻷولﻰ وطﻼب الدراسات العليا والباحثين ،وتقدم خدماتها الراميﺔ بشكل
رئيس إلﻰ اﻻرتقاء بمﺴتوى البحث العلمي ﻓي المجتمﻊ الﺴوري ،وتمكين الباحثين الشباب من المهارات البحثيﺔ
والعلميﺔ إلﻰ كاﻓﺔ العاملين بالبحث العلمي والمهتمين به علﻰ اختﻼف أعمارهم واختصاصاتهم.
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The General Company for Engineering Studies
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Mashru' Dummar.
Tel: +963 11 311 8577
Mob:
Fax: +963 11 311 3212
E-mail: dirasat@gces.sy
Website: gces.sy
Profile: Engineering
Person in charge: Dr. Eng. Tariq Husam Ad-Din – General Manager
Branches & Agent: The Coastal Area Branch, the Middle Area Branch, and the
branch of both the eastern and northern areas
Exhibitor Description:
The company was established under the legislative decree No. 12/ 2019 to replace
the General Company for Technical Studies and Consulting and the General
Company for Water Studies which were established in the successive years 1979
and 1980. It has been working as the house of experience for the Syrian government
in the field of engineering studies, technical inspection and supervising the local
projects in public, private and joint sectors.
The company is considered by the Ministry of Public Works and Housing the top
one in studies, inspection and supervising. It got the ISO 9001 certification in 2021.
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الشركﺔ العامﺔ للدراسات الهندسيﺔ
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،مشروع دمر
الهاتف+963 11 311 8577 :
الموبايل:
الفاكس+963 11 311 3212 :
البريد اﻹلكترونيdirasat@gces.sy :
الموقع اﻻلكترونيgces.sy :
اﻻختصاص :هندسي
الشخص المسؤول :الدكتور المهندس طارق حﺴام الدين – المدير العام
الفروع والوكﻼء :ﻓرع المنطقﺔ الﺴاحليﺔ  -ﻓرع المنطقﺔ الوسطﻰ  -ﻓرع المنطقتين الشماليﺔ والشرقيﺔ
لمﺤﺔ عن العارض:
أحدثﺖ الشركﺔ بموجب القرار رقم  12للعام  2019لتحل محل كل من الشركﺔ العامﺔ للدراسات واﻻستشارات
الفنيﺔ ،والشركﺔ العامﺔ للدراسات المائيﺔ المحدثتين عامي  1979و 1980علﻰ التوالي ،لتمارس دورها كبيﺖ
الﺨبرة للحكومﺔ الﺴوريﺔ ﻓي مجال إعداد الدراسات الهندسﺔ والتدقيق الفني واﻹﺷراف علﻰ تنفيذ المشاريﻊ
الداخليﺔ ﻓي اختصاص سائر جهات القطاع العام والمشترك والﺨاص .مصنفﺔ ﻓئﺔ أولﻰ ﻓي مجال الدراسات
والتدقيق واﻹﺷراف من قبل وزارة اﻷﺷغال العامﺔ واﻹسكان للعام  .2019حاصلﺔ علﻰ ﺷهادة التأهيل العالمي
 ISO 9001ﻓي العام .2021
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Travel Station
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Shahbander, against Ministry of Education
Tel:
Mob: +963 960 999 601 - 960 999 602 - 960 999 603
Fax:
E-mail: travel.station.cc@gmail.com
Website:
Profile:
Person in charge: Eyad Aluzon – General Manager
Branches & Agent: Dubai, Business Bay, Silver Tower, Office 1104
Exhibitor Description:
The company offers services for travelling and tourism in its two branches:
Damascus and Dubai. It facilitates transportation services for the passengers,
meeting their needs. The company has been distinguished for its high quality manner
in serving the passengers and getting their trust shortly after being established.
Some of the services the company offers:
- Airline tickets for all airlines (authorized agents for most airlines)
- Tourist visas
- Hotel reservations
- Health insurance
- 24 hour airport taxi service
- International shipping services (sea-air)
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محطة سفر للسياحة والسفر
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،الشهبندر ،مقابل وزارة التربيﺔ
الهاتف:
الموبايل:
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيtravel.station.cc@gmail.com :
الموقع اﻻلكتروني:
اﻻختصاص :سياحﺔ وسفر
الشخص المسؤول :إياد اﻷظن – المدير العام
الفروع والوكﻼء :دبي ،بزنس باي ،سيلفر تاور ،مكتب 1104
لمﺤﺔ عن العارض:
مؤسﺴﺔ تقدم خدمات سياحﺔ وسفر بين ﻓرعيها ﻓي دمشق ودبي ،وتقوم بتﺴهيل حركﺔ المﺴاﻓرين وتلبي جميﻊ
احتياجاتهم بأعلﻰ مﺴتوى من الجودة ،حيث تميزت بطريقﺔ عرض للﺨدمﺔ التي تقدمها للمﺴاﻓر ،وكﺴبﺖ ثقﺔ
العمﻼء خﻼل ﻓترة وجيزة من تأسيﺴها.
من خدماتها:
 حجز تذاكر طيران علﻰ جميﻊ الﺨطوط )وكﻼء معتمدون لمعظم ﺷركات الطيران( تأمين تأﺷيرات سياحيﺔ حجوزات ﻓندقيﺔ تأمين صحي خدمﺔ تكﺴي المطار  24ساعﺔ -خدمات ﺷحن دولي ) بحري  -جوي (

94

Wiki Syrian Exporter
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Shahbandar Square
Tel: +963 11 371 9400
Mob: +963 993 332 036
Fax: +963 11 371 9402
E-mail: info@wiki-exporter.com
Website: wiki-exporter.com
Profile: An electronic marketing guide for Syrian exports
Person in charge: Tareq Alashhab – Marketing Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
Wiki Syrian Exporter is a platform specialized in displaying the Syrian products. It
provides workers and those who aspire to work in export and international trade with
all procedural steps and general information that are related to the foreign trade
environment in Syria and the world, accompanied with the updated decisions and
regulations issued by the relevant government and private companies that sponsor
the Wiki Syrian Exporter.
Wiki Syrian Exporter conducts marketing studies for Syrian export products and
studies on current and promising international markets.
The wiki provides information about commercial agreements, all international
exhibitions and logistic services related to export.
Wiki Syrian Exporter includes the first online store for Syrian exports, "Shopping
from Syria".
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موسوعﺔ المصدر السوري
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،ساحﺔ الشهبندر
الهاتف+963 11 371 9400 :
الموبايل+963 993 332 036 :
الفاكس+963 11 371 9402 :
البريد اﻹلكترونيinfo@wiki-exporter.com :
الموقع اﻻلكترونيwiki-exporter.com :
اﻻختصاص :بوابﺔ الكترونيﺔ ارﺷاديﺔ تﺴويقيﺔ للصادرات الﺴوريﺔ
الشخص المسؤول :طارق اﻷﺷهب – مدير التﺴويق
الفروع والوكﻼء:
لمﺤﺔ عن العارض:
منصﺔ متﺨصصﺔ بعرض وتﺴويق المنتجات التصديريﺔ الﺴوريﺔ ،تقدم كل ما يحتاجه العاملون أو الراغبون
بالعمل ﻓي مجال التصدير والتجارة الدوليﺔ من خطوات اجرائيﺔ ومعلومات عامﺔ تتعلق ببيئﺔ التجارة الﺨارجيﺔ
ﻓي سوريﺔ وحول العالم ،وما يراﻓقها من تحديثات للقرارات والتعاميم من الجهات ذات العﻼقﺔ الحكوميﺔ
والﺨاصﺔ الراعيﺔ لموسوعﺔ المصدر الﺴوري باﻹضاﻓﺔ إلﻰ القيام بدراسات تﺴويقيﺔ للمنتجات التصديريﺔ
الﺴوريﺔ ودراسات خاصﺔ باﻷسواق الدوليﺔ الحاليﺔ أو تلك الواعدة ،كذلك اﻻتفاقيات التجاريﺔ الدوليﺔ ومعلومات
المعارض الدوليﺔ وكاﻓﺔ الﺨدمات اللوجﺴتيﺔ المراﻓقﺔ للتصدير.
كما تتضمن الموسوعﺔ المتجر اﻻلكتروني اﻷول للصادرات الﺴوريﺔ "تسوق من سوريﺔ".
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WPTI
Country: Syria
Stand No.:
Address: Damascus, Saida Aaesha
Tel: +963 11 212 8649 – 881 4012
Mob: +963 957 235 385 – 944 237 306
Fax:
E-mail: info@wptigroup.com
Website: wptigroup.com
Profile:
Person in charge: Eng. Mohamad Majed Al-Saker – General Manager
Branches & Agent:
Exhibitor Description:
WPTI is an insulation company that was established in 2007, specializes in the
production of cement-based insulation materials, supported by German polymer due
to its compatibility with buildings' structure.
Here are some of our main products:
- Roof, walls, and facades insulation materials (for both positive and negative
insulation)
- Tiles adhesives
- Tiles grout
- Paint base paste (cement-based)
- Liquid additives for concrete and mortar that provide positive and negative water
insulation
- Liquid additives for mortar that provide thermal and water insulation
- Transparent waterproofing for facades
- Cement grout for casting concrete and repairs
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شركﺔ ويبتي لمواد العزل المائي والﺤراري ولواصق السيراميك
البلد :سوريا
رقم الجناح:
العنوان :دمشق ،الﺴيدة عائشﺔ ،جانب جامﻊ ﺷهداء الجوﻻن ،دخلﺔ العبارة
الهاتف+963 11 212 8649 – 881 4012 :
الموبايل+963 957 235 385 – 944 237 306 :
الفاكس:
البريد اﻹلكترونيinfo@wptigroup.com :
الموقع اﻻلكترونيwptigroup.com :
اﻻختصاص :مواد عزل مائي وحراري ذات أساس اسمنتي
الشخص المسؤول :المهندس محمد ماجد الﺴقر – المدير العام
الفروع والوكﻼء :حكم كاجوج  -حمص ،م .غﺴان يوسف  -طرطوس
لمﺤﺔ عن العارض:
ﺷركﺔ ويبتي للعزل تأسﺴﺖ بعام  ،2007هي ﺷركﺔ تعتمد ﻓي إنتاجها المواد العازلﺔ ذات اﻷساس اﻻسمنتي
المدعم بالبوليمر اﻷلماني نظرا لتواﻓقه مﻊ الهيكل اﻹنشائي ومن منتجاتها:
 مواد لعزل اﻷسطﺔ والجدران )عزل إيجابي وعزل سلبي(
 لواصق الﺴيراميك والروبﺔ
 معجونﺔ دهان اسمنتيﺔ عازلﺔ
 إضاﻓات للطينﺔ والبيتون لتحقيق العزل المائي اﻹيجابي والﺴلبي
 عوازل ﺷفاﻓﺔ لعزل الواجهات
 غروات صب وإصﻼح
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