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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 األعمال العرب في الصين

  الصين البلد:

   :الجناحرقم 

  (الصين) قوانجو+ إيوو العنوان:

    الهاتف:

  6161 8034 135 86+ الموبايل:

  الفاكس: 

 info@abf-china.org البريد اإللكتروني:

  abf-china.orgالموقع االلكتروني: 

  شركة 150 تكتل اقتصادي يضم أكثر من االختصاص:

  مجلس اإلدارة رئيس – أ. خليل سالم المشوليالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

 التي والطريق الحزام مبادرة أهداف أهم من والتواصل الترابط وتوثيق االقتصادي التعاون تعزيز كان لما

ً وتزامن ، 2013عام الصيني الرئيس أطلقها  العرب عمالاأل رجال من نخبة شرعت المبادرة انطالق مع ا

 رجال منتدى " مسمى تحت قوانجو الصينية األعمال مدينة في المنتدى هذا تأسيس على الصين في نيالعامل

 التكامل نحو العربية والدول الصين بين العالقات وتطوير تنسيق على للعمل ،"الصين في العرب األعمال

ً وفق ،والتعاون  بنقل العربي وطننا اقتصاديات تنمية على وللعمل المتبادلة والمنفعة المشترك الكسب لمبادئا

  .الرائدة الصينية التجربة من المثلى االستفادة وتحقيق ،الحديثة والتكنولوجيا التقنية
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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

  األردن البلد:

  :الجناحرقم 

  ة، ابو علندا، شارع ابن الروميمنطقة الرجيب الصناعيةعمان،  العنوان:

    +962 6 416 59 77 الهاتف:

  +962 795 44 55 70 الموبايل:

  +962 6 416 59 76الفاكس: 

 info@ahlscaffolding.com - bustanji7@yahoo.com البريد اإللكتروني:

  ahlscaffolding.comالموقع االلكتروني: 

  وأنظمة الطوبار المتقدمة زمهااالسقاالت ولو االختصاص:

  المدير العام – علي البستنجيالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

دولة  –مارة الشارقة إوازمها في لصناعة وتجارة السقاالت ولهل الخبرة للطوبار والسقايل أتأسست شركة 

لى مقره الحالي في إشركة للانتقل المكتب الرئيسي  2008وفي عام  .2001مارات العربية المتحدة عام اإل

  .الرجيب الصناعية –عمان 

  

بتقديم خدماتنا وخبرتنا في مجال الطوبار والسقاالت لكبرى شركات المقاوالت في السعودية ولبنان  تشرفنا

  وسوريا والكويت وفلسطين وقطر.

 

 ISO 9001: 2015، ثم حصلنا على شهادة ISO 9001: 2008، حصلت الشركة على شهادة 2014عام الفي 

 .2018عام الفي بداية 
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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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  األنوار

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  1، سنجقدار، سوق الكهرباء، بناء فندق العهد الجديد، طدمشق العنوان:

  2718 222 – 2616 222 11 963+ الهاتف:

  020 026 958 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 alanwar.h-b@hotmail.com اإللكتروني:البريد 

  الموقع االلكتروني: 

  صناعة المنظمات والكابالت واألجهزة الكهربائية واإللكترونية والطاقة البديلة االختصاص:

  المدير العام –حسام الدين البيات الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 :عن العارض لمحة

بصناعة المنظمات والمحوالت المنزلية والصناعية، وتطورت بصناعة األجهزة  1990ت الشركة في عام ستأس

أضيف للشركة قسم الطاقة البديلة وصناعة  2015اإللكترونية والحمايات والكابالت الكهربائية. وفي عام 

  العنفات الهوائية، ومازالت الشركة تقوم بتطوير حلول الطاقة البديلة.

 162628األنوار رقم  –حماية ملكية: حسام البيات  -  31252رقم الترخيص: س. ت. 
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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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  لة للتأمين التكافليشركة العقي

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  2ط ،1رؤيا  ،البوابة الثامنة ،يعفور ،دمشق العنوان:

 7222 397 – 7111 397 11 963+ :الهاتف

  الموبايل:

  7666 397 11 963+الفاكس: 

 info@atisyria.com البريد اإللكتروني:

 alaqeelah.syالموقع االلكتروني: 

  تكافليتأمين  االختصاص:

 العامالمدير  – ستاذ سامر العشاألالشخص المسؤول: 

  حلب/ حماة/ الالذقية /دمشق الفروع والوكالء:

 :العارضلمحة عن 

وهي أول  .2007/12/16شركة العقيلة للتأمين التكافلي هي شركة مساهمة ُمْغفَلَة عامة سورية تأسست بتاريخ 

في  //11تكافلي تحصل على إذن مباشرة العمل من هيئة االشراف على التأمين السورية برقم //شركة تأمين 

. وتتصدر العقيلة للتأمين التكافلي جميع شركات التأمين العاملة في //15185سجل الهيئة وسجل تجاري رقم //

  .وع بالكاملسوق التأمين السوري من ناحية رأس المال إذ يبلغ خمسة مليارات ليرة سورية مدف
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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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  ياه وحالبات األبقار مضخات المصناعة شركة الواحة ل

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  ريف دمشق، دوما العنوان:

  :الهاتف

  099 351 944 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 wahapumpe@mail.sy البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  صناعي االختصاص:

 المدير العام –محمد راتب البرغوث الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

وتلبية لحاجات  ،، لتقوم بتصنيع المضخات العامودية والغاطسة حسب رغبة الزبون1965تأسست الشركة عام 

  المزراعين، وهناك قسم لصناعة البيوت البالستيكية الزراعية بتقنيات حديثة.

 ً ً  وأيضا ً  سعيا   تقوم الشركة بتصنيع حالبات األبقار المفردة والمحالب المركزية. لالكتفاء ببالدنا صناعيا

ً  و الحمد فقد نالت شركة ً  الواحة ثقة المزارعين والمستثمرين محليا لى إجاتها ت، حيث قامت بتصدير منوعربيا

  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 االتحاد العربي إلعادة التأمين

  سوريا البلد:

  :الجناحرقم 

  مزة فيالث شرقية ،دمشق العنوان:

 2593 613 – 2592 613 11 963+ :الهاتف

   الموبايل:

  3400 611 11 963+الفاكس: 

 admin@arabunionre.sy البريد اإللكتروني:

 arabunionre.syالموقع االلكتروني: 

  إعادة التأمين االختصاص:

  العامة مكتب العالقات رئيس – معضاد فرزانالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

هو ممارسة أعمال إعادة التأمين وكافة األنشطة الهدف من إنشاء الشركة  ،1974العام تأسست الشركة في 

  المرتبطة بهذه الصناعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

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-the-

box 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 large-

scale national events to trade expositions in specialized exhibition forums. 
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Belinterexpo 

  يابيالروس البلد:

   :الجناحرقم 

   العنوان:

    الهاتف:

   الموبايل:

  الفاكس: 

 mail@belinterexpo.by البريد اإللكتروني:

  belinterexpo.byالموقع االلكتروني: 

  فعالياتتنظيم  االختصاص:

  الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

  يات معلومات وحلول خارج الصندوق.نقدم أفضل مشاريع المعارض باستخدام طرق ترويج فعالة، وتقن

 واالجتماعية ، تساعد مشاريعنا في تجميع الموارد.كوننا حافًزا للتنمية االقتصادية 

 

" التابعة لغرفة التجارة والصناعة البيالروسية هي منظم Belinterexpoالمؤسسة الموحدة للمعارض "

 ألحداث المؤتمرات والمعارض.

 

إلى من األحداث الوطنية واسعة النطاق  -دولة حول العالم  60معرًضا في  250تشمل محفظتنا أكثر من 

 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

  سوريا البلد:

    :الجناحرقم 

  ساحة يوسف العظمة ،دمشق العنوان:

 1400 238 – 4098 11 963+ :الهاتف

   الموبايل:

  8524 222 11 963+الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:

 cbc.bank.syالموقع االلكتروني: 

  مصارف االختصاص:

 المدير العام – الدكتور علي يوسفالشخص المسؤول: 

فرعاً ومكتباً، موزعين على مساحة القطر لتأمين تغطية شاملة لخدمات  142 عدد الفروعالفروع والوكالء: 

  المصرف، وللوصول إلى الشريحة األكبر من المتعاملين.

  : العارضلمحة عن 

أكثر من نصف قرن من العمل المصرفي، لم يفقد فيها المصرف التجاري السوري بوصلته األساسية في دعم 
  اآلمنة التي اتكأ عليها حين واجه األزمات . االقتصاد الوطني، فكان وسادته

حيث استطاع إيجاد قنوات تمّكن عبرها من تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين أسباب الحياة 
ا من سلع وخدمات، كما اتخذ جملة من اإلجراءات، حافظ من خاللها على تقديم أفضل الخدمات تهومقوما

استمرارية النجاح ويحقق في الوقت ذاته أهداف وتوجهات الحكومة المصرفية، في اإلطار الذي يخدم 
  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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 الرفاعي للمفروشات –المكعب الهندسي 

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دمشق، المزة، شيخ سعد العنوان:

 8883 663 11 963+ :الهاتف

  335 924 955 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 eng.ahmadooof@gmail.com البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  مرايا زجاج – ديكورات المنيوم االختصاص:

 التنفيذي المدير – أحمد حافظالمهندس الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

عمال االكساء الخارجي والداخلي من المنيوم وزجاج واليكوبوند والمفروشات الداخلية أنقوم بتقديم وتنفيذ جميع 

وجميع المحافظات ونقدم ضمان مدى الحياة على وجميع أعمال الديكورات من مرايا وستانليس ستيل في دمشق 

  بعض األصناف.
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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 الند للتجارة واالستثمار

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دمشق، البرامكة، المنطقة الحرة، بناء توشيبا العنوان:

   6360 231 – 6365 231 11 963+   الهاتف:

  127 444 935 – 127 968 932 963+ الموبايل:

  6359 231 11 963+الفاكس: 

 info@damasland.net البريد اإللكتروني:

  الموقع االلكتروني: 

  تجارة واستثمار االختصاص:

  المدير العام – حمد الويسأالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

مساهمة محدودة المسؤولية مقرها دمشق تعمل في تجارة واستيراد وتصدير مواد البناء والحديد شركة 

واالسمنت والمالبس ومواد الديكور والسيراميك والجرانيت وتجارة الكابالت واألسالك المعدنية والحبيبات 

ات مع الدائرة العامة والخاصة والمشاركة في المناقصات والمزايد ،البالستيكية والمنتجات والمواد البالستيكية

  .23/6/2022والمشتركة حسب تاريخ السجل التجاري الصادر عن جناح التجارة بدمشق بتاريخ 
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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

  سوريا  البلد:

  :الجناحرقم 

  ، شارع ابن الهيثمأبو رمانة ،دمشق العنوان:

 7900 334 – 7351 334 11 963+  الهاتف:

   الموبايل:

  5711 334 11 963+الفاكس: 

 com.damascus@mea.gov.in البريد اإللكتروني:

  eoi.gov.in/damascusالموقع االلكتروني: 

   االختصاص:

  القائم باألعمال – س. ك ياداف السيدالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

الثنائي مع  تعاوندبلوماسية في سوريا ، وتؤدي جميع الواجبات المتعلقة بال هيئةسفارة الهند في دمشق، هي 

 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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   إندونيسياجمهورية سفارة 

  سوريا  البلد:

   :الجناحرقم 

   26البناء رقم  -أ/270دمشق، مزة فيالت غربية، شارع المدينة المنورة، المقسم  العنوان:

  9631 611 – 9630 611 11 963+الهاتف: 

   الموبايل:

  9632 611 11 963+الفاكس: 

 kbridamaskus@kemlu.go.id البريد اإللكتروني:

 kemlu.go.id/damascus/idالموقع االلكتروني: 

   االختصاص:

 Amelia Putriالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

وتوسعت بشكل مستمر في العديد من الجوانب:  ،1947تأسست العالقات بين إندونيسيا وسوريا منذ عام 

  السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.

بين إندونيسيا  العمل التجاريسعينا لفتح األبواب أمام ازدهار  معرض إعادة اإلعمارتعكس مشاركتنا في 

  لسوريا. وفيوسوريا وكذلك التأكيد على أن إندونيسيا موجودة هنا كصديق 
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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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

 دمشق، حرستا، المنطقة الصناعية في السليمةريف  العنوان:

 8182 511 11 963+ الهاتف:

 330 342 944 963+ الموبايل:

 2422 514 11 963+الفاكس: 

 mmc.marble@gmail.com البريد اإللكتروني:

  الموقع االلكتروني: 

  تصنيع وتجارة الحجر الطبيعي االختصاص:

  مالك الشركة –محمد مستو الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

حيث تعمل الشركة في . لغرانيت والحجراسورية متخصصة بتجارة وتصنيع جميع أنواع الرخام وشركة 

والواجهات الداخلية والخارجية وديكورات  لغرانيت والحجر الطبيعياتصنيع وتجارة جميع أنواع الرخام و

  .عمال الفسيفساء وحجرالروستيكأالحجرية و المغاسل والمجالي والشمونيهات والمنحوتات
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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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 عامة للتطوير واالستثمار العقاريالهيئة ال

  سوريا  البلد:

  :الجناحرقم 

ً  ،ساحة العباسيين ق،دمش العنوان:   1ط ،مبنى شركة الدراسات سابقا

  1148 443 11 963+ الهاتف:

   الموبايل:

 الفاكس: 0225 443 11 963+

  tatouer.akary@gmail.com البريد اإللكتروني:

  gcdri.gov.syالموقع االلكتروني: 

 تطوير عقاري االختصاص:

  المدير العام – أيمن محمد مطلق المهندسالشخص المسؤول: 

  حماه  –فرع المنطقة الوسطى الفروع والوكالء: 

  حلب -فرع المنطقة الشمالية                        

  :العارضلمحة عن 

، ومن أهم أهدافها تنظيم 2008لعام  /15أحدثت الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري بموجب القانون رقم /

جذب االستثمارات العربية واألجنبية تقوم الهيئة ب .أعمال التطوير العقاري وتشجيع االستثمار في هذا المجال

ت والمساهمة في تأمين االحتياجا ،وإقامة مدن وضواحي سكنية متكاملةللمشاركة في التطوير العقاري 

 اإلسكانية 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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  مدخل المدينة الشرقي ،طريق حلب ،الالذقية العنوان:

  7338 242 – 7337 242 41 963+ الهاتف:

  597 666 956 963+ الموبايل:

  7336 242 41 963+الفاكس: 

 info@gcbc.sy – gcbc@scs-net.org البريد اإللكتروني:

  gcbc.syالموقع االلكتروني: 

  عامةمقاوالت  االختصاص:

  العام المدير – نضال توفيق الجهنيالمهندس الشخص المسؤول: 

   للشركة أحد عشر فرعاً في محافظات الجمهورية العربية السوريةالفروع والوكالء: 

  :عن العارض لمحة

شركة مقاوالت 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 

الحيوية واالستراتيجية في مختلف  ىمن المشاريع الكبرعريق من اإلنجازات اإلنشائية تتمثل في بناء العديد 

 القطر وفي بعض األقطار العربية. محافظات

  

  وف الراهنة في ليبيا).لدى الشركة أحد عشر فرعاً في سوريا وفرعاً واحداً في ليبيا (متوقف حالياً بسبب الظر
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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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  جانب جسر سريحين ،حماة العنوان:

   1306 231 33 963+ الهاتف:

  739 430 955 963+ الموبايل:

  1230 231 33 963+الفاكس: 

 info@grbc.sy البريد اإللكتروني:

  grbc.syالموقع االلكتروني: 

  أعمال الطرق والجسور وخدماتها وصوامع الحبوب االختصاص:

  المدير العام – المهندس محمد يوسف عاصيالشخص المسؤول: 

   الفروع والوكالء:

  : العارضلمحة عن 

، وحدد مركزها مدينة حماه، نتيجة دمج شركة قاسيون والشركة 2003لعام  168أحدثت الشركة بالمرسوم 

ومشروع الطرق بشركة استصالح األراضي، تختص الشركة بتنفيذ أعمال الطرق والجسور  للطرقالعامة 

  .وخدماتها وصوامع الحبوب

  مليار ليرة سورية. /3رأسمال الشركة /

  

المجبول اإلسفلتي، المجبول البيتوني، إنتاج الحصويات، الجوائز والجسور، القطع البيتونية منتجات الشركة: 

 الصنع واإلجهاد، أعمال الزراعة. مسبقة
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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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 العامة لإلسكانالمؤسسة 

  سوريا  البلد:

   :الجناحرقم 

  فايز منصورشارع  ،المزة ،دمشق العنوان:

   1390 661 11 963+ الهاتف:

  333 722 991 963+ الموبايل:

  2926 661 11 963+الفاكس: 

 general@escan.gov.sy البريد اإللكتروني:

  escan.gov.syالموقع االلكتروني: 

  عقاري بناء الضواحي وتطوير االختصاص:

  مدير المعلوماتية –المهندس معتز الصباغ الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

توفر المؤسسة كما  .تعنى المؤسسة بتأمين السكن الالئق واالقتصادي لشرائح متعددة من المجتمع السوري

ً فرص استثمارية حقيقية وتعمل دائم   .سوريةعادة بناء إل ا
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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. 
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  عروق الذهب للديكور

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دمشق، ميدان جزماتية، مدخل مطعم الموصلي العنوان:

  :الهاتف

  010 507 994 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  ديكور االختصاص:

 مدير الشركة – سمير المقدادالمهندس الشخص المسؤول: 

  السويداء -السويداء، شركة عدوان  -شركة الدانوس الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

بهدف دعم مجال الديكور بالتصاميم المبتكرة والحديثة وتأمين  ،2018ت عام سسأشركة عروق الذهب للديكور ت

  .وتدريب كادر قادر على التعامل مع هذه المواد ،مواد ديكور حديثة بمواصفات عالية ترفد السوق المحلي
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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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  بناء دار المهندسين ،شارع ميسلوندمشق،  العنوان:

  8200 222 11 963+ الهاتف:

   الموبايل:

  4276 231 11 963+الفاكس: 

 ind-bank@mail.sy البريد اإللكتروني:

  industrialbank.gov.syالموقع االلكتروني: 

  مصارف االختصاص:

  المدير العام –وجيه البيطار الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 :عن العارض لمحة

هو مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي يتمتع بالشخصية المصرف الصناعي وفق ما جاء في قانون إحداثه 

  االعتبارية والستقالل المالي واإلداري، يشارك في تنمية االقتصاد الوطني.

  يقوم بتقديم عدة خدمات مصرفية أهمها:

  ، السياحية، الخ...)ةالتنموية لكافة الفعاليات القائمة (الحرفية، التجارية، المهنيالقروض  -

  تسهيالت تمنح للمقاولين والمهندسين -

  تسهيالت 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  

  لبنان البلد:

   :الجناحرقم 

 صيدا، طريق عام الغازية العنوان:

 3103 684 7 – 628 894 7 961+ الهاتف:

  الموبايل:

 الفاكس: 

 info@gbrands-iontech.com البريد اإللكتروني:

  gbrands-iontech.comالموقع االلكتروني: 

  طاقات متجددة االختصاص:

  كهرباء  هندسة–  المهندس ناصر مالحالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

Iontech مجموعة( التجارية ةهي مورد لمعدات الطاقة الشمسية ومقرها حديثًا في لبنان، تنتمي إلى العالم 

G(  سنوات. 10عاًما، ويتمتع فريقنا الهندسي بخبرة تزيد عن  20التي تقع في ألمانيا وتتمتع بخبرة تزيد عن  
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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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  شارع العابدالسبع بحرات، أول دمشق،  العنوان:

 0259 445 11 963+ :الهاتف

  710 766 988 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  مفروشات االختصاص:

 فارس كريم الدين وبشار قاووقالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

 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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  قبلو للهندسةو، شركة مكاني لحلول التتبع م. م.

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

 3رقم  2ط ،بناء التل ،شارع شكري القوتلي ،جسر فيكتوريا ،دمشق العنوان:

 8069 223 11 963+ الهاتف:

 852 058 930 963+ الموبايل:

 4072 225 11 963+الفاكس: 

 info@makani.cc البريد اإللكتروني:

  makani.ccالموقع االلكتروني: 

  تتبع سيارات/ أجهزة مساحة االختصاص:

  مدير تنفيذي – محمد الخليلالشخص المسؤول: 

 الفروع والوكالء: 

  0941767663موبايل  -  2638283021هاتف  -حلب  ،حي السبيل ،شارع محمد الجزار 9

  :العارضلمحة عن 

الصادر عن الهيئة الناظمة  /9شركة متخصصة بتقديم خدمة تتبع اآلليات بموجب الترخيص النمطي رقم /

والبرمجيات المقدمة من أفضل الشركات العالمية المتخصصة في لالتصاالت والبريد، باستخدام التجهيزات 

لوضع خطط عمل اآلليات من خالل تتبع  Tracking Management System مجال إدارة نظام التتبع

  .وإدارة حركتها وتنظيم عملها في كافة المناطق والمحافظات

عالية  GPSباإلضافة لتقديم الخدمات الهندسية من بيع وصيانة لألجهزة المساحية من محطات رصد وتسوية و 

  .الدقة وأجهزة مخبرية للتربة واالسفلت 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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  ةمؤسسة اإلسكان العسكري

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دمشق، المدخل الشمالي، أوتوستراد دمشق حمص  العنوان:

  4051 577 – 2600 223 11 963+ :الهاتف

   الموبايل:

  7005 577 – 3616 224 11 963+الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  مقاوالت عامة االختصاص:

 مدير فرع التوجيه السياسي واإلعالم –محمد علي سليمان الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

اإلنشائية  األعمال ذبتنفيوتقوم  ،وهي إحدى مؤسسات القطاع العام في سورية 1975في العام  مؤسسةتأسست ال

ية ضوالصناعية والزراعية والخدمية حيث تعمل في مجال بناء الضواحي السكنية والمباني الصحية والريا

  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 Non-

Government Organizations in Syrian Arab Republic. 
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  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  الخجا سوق ،الثورة شارعدمشق،  العنوان:

    الهاتف:

 327 718 933 963+ الموبايل:

 2571 232 11 963+الفاكس: 

 mahmoud.kawa@gmail.com - ranataha1987@gmail.com البريد اإللكتروني:

  www.facebook.com/mosal.syriaالموقع االلكتروني: 

  والعمل االجتماعية الشؤون قطاع االختصاص:

  الدولي والتعاون التخطيط مدير – الكوا محمودالشخص المسؤول: 

  المحافظات في والعمل االجتماعية الشؤون مديرياتالفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

برامج  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية هي السلطة المعنية باإلشراف على
وإدارتها، وبتنظيم عمل المنظمات والجمعيات غير العمل االجتماعي والخدمات االجتماعية وتخطيطها 

  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

  سوريا  البلد:

   :الجناحرقم 

  خلف جريدة الثورة ،كفر سوسة ،دمشق العنوان:

  5682 211 11 963+ : الهاتف

  489 948 991 963+ الموبايل:

 8336 213 11 963+الفاكس: 

  nerc@mail.sy البريد اإللكتروني:

 nerc.gov.syالموقع االلكتروني: 

  االختصاص:

  سنجار طعمةالمهندس  الدكتورالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

الريادية التجريبية التي تساعد جراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية وتنفيذ المشاريع إالمركز مسؤول عن 

واعتماد االستراتيجيات المالئمة من قبل الجهات الوصائية ذات العالقة لتحقيق االستفادة على وضع السياسات 

وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتطويرها وتحسين استخدام الطاقة  ،المثلى من مصادر الطاقة المتاحة

  وترشيد استهالكها في القطاعات المختلفة.
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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 
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 نيو بروجكت سيريا

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  المزة، كوين سنتر ،دمشق العنوان:

  :الهاتف

  216191 944 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 newproject-888@hotmail.com اإللكتروني: البريد

 الموقع االلكتروني: 

  طاقات متجددة االختصاص:

 المدير العام – رضا حمورالشخص المسؤول: 

  دبي -بيروت  -الخبر  الفروع والوكالء:

  :العارضلمحة عن 

الهايدروكاربون) وحلول الطاقات (نفايات  عادة التدوير الحيوي الخضراء الصديقة للبيئة،إمشاريع كل حلول 

  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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  مقابل فندق الفورسيزن ،أبو رمانة ،دمشق العنوان:

 2990 332 11 963+ :الهاتف

 500 335 994 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 northwoodservicesco@gmail.com البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  مقاوالت وهندسة االختصاص:

 المدير العام –فؤاد بوز الشخص المسؤول: 

   الفروع والوكالء:

  :العارضلمحة عن 

تنفيذ كافة أعمال: البناء والتشييد،  –تصميم  -رفع مخططات  -نقدم كافة الخدمات الهندسية من: دراسات 

  .الترميم، اإلكساء الداخلي والخارجي، وما يترافق معها من أعمال هدم وترحيل

ونقدم كذلك خدمات الصيانة بكافة أنواعها واختصاصاتها: الكهرباء وصيانة المولدات وشبكات الطاقة 

الخشب واألثاث  -األلمنيوم  -التدفئة المركزية  -التبريد والتكييف  -الصحية  -ومنظومات الطاقة البديلة 

  .زلالدهان والجبسن بورد وأعمال الع -الحديد واألعمال المعدنية  -الخشبي 

هم مجموعة من المشرفين والعمال يشرف على القسم نخبة من المهندسين من عدة اختصاصات، يعمل بإمرت

الفنيين وأصحاب االختصاصات، حيث نضع بين يدي زبائننا الكرام خبرات كادرنا الهندسي والتي تقترن بدقة و

  .ة وشروط األمان الهندسيالتنفيذ وااللتزام بمواعيد التسليم والتزامنا بقواعد السالمة المهني
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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

  سوريا البلد:

   رقم الستاند:

  دار المهندسين ،ساحة يوسف العظمة ،دمشق العنوان:

 4916 221 11 963+ :الهاتف

   الموبايل:

  6948 221 11 963+الفاكس: 

 osea.sy@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 osea.org.syالموقع االلكتروني: 

  تنظيم نقابي االختصاص:

 نقيب المهندسين –المهندس غياث القطيني الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

، يبلغ عدد المهندسين المسجلين أكثر 1950تأسست نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية في العام 

فرع في  14قابة مقرها الرئيسي في دمشق للنباإلضافة إلى  .وأصحاب مكاتب ،موظف ألف مهندس 160من 

 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

  سوريا البلد:

  :جناحرقم ال

  نيسان، مقابل فندق الكارلتون 17دمشق، كفرسوسة، شارع  العنوان:

  3031 214 11 963+  الهاتف:

   336 527 944 963+ الموبايل:

  9981 212 11 963+الفاكس: 

 peeg@peeg.gov.sy البريد اإللكتروني:

  peeg.gov.syالموقع االلكتروني: 

  مؤسسة عامة لتوليد الكهرباء االختصاص:

  المدير العام –المهندس علي هيفا الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

  يلي: بتوليد الكهرباء وعلى األخص مايتعلق  المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء معنية بكل ما

موضع  ااالستفادة من جميع إمكانيات توليد الكهرباء من المصادر األولية للطاقة في القطر ووضعه -

 عند ثبات جدواها االقتصادية. التطبيق العملي

إنشاء محطات التوليد على مختلف أنواعها (البخارية، الدارة المركبة، الدارة البسيطة، النووية، الطاقات  -

 المتجددة، الخ...)

ا بالتنسيق مع الشركات ومنشآت التوليد والجهات هاإلشراف على تشغيل مجموعات التوليد ومتابعت -

 ات العالقة.ذالعامة 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

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

  سوريا  البلد:

   :الجناحرقم 

  نيسان، مقابل فندق الكارلتون 17دمشق، كفرسوسة، شارع  العنوان:

  8949 214 11 963+   الهاتف:

  072 598 944 963+ الموبايل:

  4436 214 11 963+الفاكس: 

 register@tde.gov.sy البريد اإللكتروني:

  tde.gov.syالموقع االلكتروني: 

  نقل وتوزيع الكهرباء االختصاص:

  المدير العام –المهندس هيسم الميلع الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

بنقل وتوزيع الكهرباء في القطر العربي السوري، ويتبع لها كافة شركات الكهرباء في  تعنى المؤسسة

 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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  حمص، طريق الشام، مفرق الديبة العنوان:

 6751 486 31 963+ :الهاتف

  717 117 932 963+ الموبايل:

  6750 486 31 963+الفاكس: 

 rccwahab@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  أبنية مسبقة الصنع االختصاص:

 المدير العام نائب – بكر عبد الوهابالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

 –المؤسسة بإنتاج األبنية البيتونية مسبقة الصنع واإلجهاد، صالالت صناعية، أبنية طابقية (ثقافية تختص 

  سكنية) صاالت رياضية، جسور طرقية، غرف جاهزة، أسوار، بالطات هولوكور. –جامعية 

 يكم.خبرة أكثر من ثالثين عاماً في هذا المجال وتنفيذ أكثر من مليون متراً مربعاً نضعها بين أيد
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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 اإلقليمي

  سوريا  البلد:

  :الجناحرقم 

  دمر، ضاحية دمشق العنوان:

   0861 313 11 963+  الهاتف:

   الموبايل:

 0847 313 11 963+الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:

    rpc.gov.sy الموقع االلكتروني:

  تخطيط مكاني بمقياس اقليمي االختصاص:

  مدير الخطط اإلقليمية – م. عال حاطومالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

تعمل هيئة التخطيط اإلقليمي على تقديم دراسات نوعية تخطيطية إلدارة الموارد الطبيعية بالطريقة األمثل 

ولضمان استدامة الموارد لألجيال القادمة، وتتم هذه الدراسات بالتشارك مع جميع  ،وفق موارد األرض

  الجهات ووفق المقياس اإلقليمي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Saeed Society 

Country: Syria 

Stand No.:  

Address: Damascus, Mezzah Jabal 

Tel: +963 11 664 5534  

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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دمشق، مزة جبل العنوان:

 5345 664 11 963+ :الهاتف

  966 662 966 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:

 Saaed-society.orgالموقع االلكتروني: 

  جمعية تنموية االختصاص:

 رئيس مجلس اإلدارة – محمد عصام حبالالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

راضي الجهورية العربية أهلي واالجتماعي في كافة هلية غير ربحية تنشط في مجال المجتمع األأجمعية 

  .ولها عدة نشاطات ضمن محافظات سورية ،السورية
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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 واألنشطة والترويج السياحي

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دمشق، الفردوس، شارع ميسلون، بناء ابن زيدون، الطابق الخامس العنوان:

 0899 226 – 0898 226 11 963+ :الهاتف

  859 384 962 – 814 620 934 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

  البريد اإللكتروني:

Welcome@sharifhouse.com - Sharif@sharifhouse.com  - Hamza@sharifhouse.com 

 sharifhouse.comالموقع االلكتروني: 

  سياحة وسفر االختصاص:

 المبيعات مدير – باطيةحمزة الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

 الخدمات بقطاع تعنى سياحية مؤسسة هي السياحي والترويج واألنشطة والسفر للسياحة شريف بيت مؤسسة

 كأقدم العالمي التراث الئحة على سجلت التي المدينة دمشق مدينة في مقّرها لها، المكملة والخدمات السياحية

 .التاريخ في مأهولة عاصمة

  

 باحترافية والسيّاح العمالء حاجة لتلبية السياحي القطاع في عقود ثة لثال عملية خبرة استثمار إلى الشركة تهدف

 احتياجات تلبية إلى العمل خالل من مستقبلية رؤية إلى والسعي المقدّمة الخدمات عن رضاهم وكسب عالية ودقة

  .العالم من بقعة كل في السياح
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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 

  الصين البلد:

   :الجناحرقم 

  العنوان:

  2551 8839 10 86+ الهاتف:

    (سوريا)  153 470 930 963+ الموبايل:

 1354 6831 10 86+الفاكس: 

 wlzhi@sinomaee.com البريد اإللكتروني:

  wlzhi@sinomaee.comالموقع االلكتروني: 

   االختصاص:

  المدير التجاري -  Wang Lizhiالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

  وإدارة اإلنتاج والعمليات. ،واالستثمار في الخارج ،هي المقاوالت العامة نواة عمل الشركة الثالث

 ،وأفريقيا ،شرق األوسطالو ،آسيا إلى جنوب شرق Sinoma، انتشرت أعمال عاًما 30على مدار أكثر من 

 ومناطق أخرى في جميع أنحاء العالم. ،وأمريكا الجنوبية

، ومنشآت الطاقة (بما في ذلك المواد المقاومة للحرارةسمنت، والزجاج، ومشاريع تشمل اإل أبرمنا عقودلقد 

وقدمنا خدمات اإلنتاج  ،المفتاحعلى بموجب أساس تسليم  الخ...،محطات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح) 

شركة مؤثرة في السوق  Sinoma Overseasوالتشغيل لعدد كبير من المنشآت الصناعية، مما يجعل من 

  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 

   سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  مؤسسة اإلسكانبناء  ،جانب دار البعث ،تستراد المزةا ،دمشق العنوان:

 11 963+ 2315 666ف: الهات

   الموبايل:

  2609 612 11 963+الفاكس: 

 smedc.ma@gmail.com البريد اإللكتروني:

 sme.gov.syالموقع االلكتروني: 

   االختصاص:

 فرع دمشق مدير – خلدون الجيروديالشخص المسؤول: 

   جميع المحافظاتالفروع والوكالء: 

   :العارضلمحة عن 

، الهيئة مستقلة حالياً، وإدارياً 2016لعام  /2بالقانون رقم /أحدثت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

  زير االقتصاد والتجارة الخارجية.فهي ترتبط بو

تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وزيادة تنافسيتها ومساهمتها بالتنمية االقتصادية 

 وإنشاء شبكة حاضنات أعمال لها.واالجتماعية  
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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

  تونس البلد:

   :الجناحرقم 

 صفاقس العنوان:

 68900 744 216+  الهاتف:

 الموبايل:

 68218 744 216+الفاكس: 

 ventes@sopal.com البريد اإللكتروني:

  sopal.comالموقع االلكتروني: 

   االختصاص:

  مسؤول تسويق – أمين دريرةالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

، وهي شركة رائدة في تونس 1981في عام  SOPALعاًما من الخبرة، تأسست  40أكثر من  برصيد

متخصصة في تصنيع المواد في قطاعات البناء المتعلقة بمجاالت السباكة والحمامات والمطابخ وتوصيالت 

 المياه وتوصيل الغاز.
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Sukkar Industrial Facility 

Country: Syria  

Stand No.:  

Address: Damascus Countryside, Adra Industrial City, 4th Engineering Section- 

Building 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

  اسوري البلد:

   :جناحرقم ال

  515مقسم  - القطاع الهندسي الرابع ،المدينة الصناعية بعدرا ،ريف دمشق العنوان:

 4960 585 11 963+ الهاتف:

  585 438 933 963+ الموبايل:

  4961 585 11 963+الفاكس: 

  ahmadamersukar@gmail.com البريد اإللكتروني:

  الموقع االلكتروني: 

  صناعة األبواب المنزلية المصفحة االختصاص:

  المدير العام – سكر عامرأحمد الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

   :العارضلمحة عن 

إحدى أفضل المنشآت العاملة  ،واألبواب المنزلية المصفحةتعد منشأة سكر الصناعية لصناعة أبواب المصاعد 

وأسعارها االستثنائية في  ،في مجال األبواب المعدنية في الجمهورية العربية السورية نظراً لجودتها المتميزة

د كون بالمقدمة ال بحيث يقوم شعار المنشأة على "لن ،منتجاتها من األبواب المعدنية واألبواب المقاومة للحريق

  " .األفضل من عمل ما هو
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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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

  الشركة العامة ألعمال الكهرباء واالتصاالت 

  سوريا  البلد:

 :الجناحرقم 

  /13جانب المصرف التجاري رقم / ،مزة جبل ،دمشق العنوان:

  5547 666 11 963+ الهاتف:

   254 291 988 963+  الموبايل:

  2383 662 11 963+ الفاكس:

 syrianet.gh@gmail.com البريد اإللكتروني:

  الموقع االلكتروني: 

  تصاالتاالكهرباء والأعمال  االختصاص:

  دائرة اآللياترئيس  – محمد حيدرالمهندس الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

تختص الشركة بإنشاء خطوط نقل القدرة الهوائية واألرضية وصيانتها وتركيب محطات التحويل والقدرة 

وتركيب الشبكات والتجهيزات الخاصة  ،العامة وصيانتها وإنشاء اإلنارة ،عمال التابعة لهابأنواعها مع األ

  .باالتصاالت

وللمنشأت الصناعية (معظم المدن الصناعية في  ،التغذية الكهربائية للمنشأت المدنية (ضواحي سكنية )تأمين 

  .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 re-

insurance 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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

 أيار 29شارع  دمشق، العنوان:

 9902 11 963+ الهاتف:

 778 707 944 963+ الموبايل:

 الفاكس: 

 gs@sic.sy البريد اإللكتروني:

  sic.syالموقع االلكتروني: 

  تأمين االختصاص:

  أمانة السر مديرية – ريما اإلبراهيمالشخص المسؤول: 

   المحافظات في جميعالفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

تمارس جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين وتقدم كافة ، للتأمين هي مؤسسة حكومية ذات طابع اقتصادي

تأمين   - تأمين أخطار النقل البحري  -تأمين السيارات - تأمين الصحي والحياةال: الخدمات التأمينية وأهمها

 الطيران وأجسام السفن.مين وإعادة التأ -الحريق والهندسي
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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 العمالقة

  سوريا  البلد:

  :الجناحرقم 

  ريف دمشق، حفير التحتا، جنوب المتحلق الشمالي العنوان:

    الهاتف:

  091 200 0940 – 096 200 940 963+ الموبايل:

 الفاكس: 

  اإللكتروني:البريد 

   الموقع االلكتروني:

  مقاوالت عامة االختصاص:

  المدير العام – محمد رضا جعفرالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

المجبول تصنيع و ،مقاوالت العامة اختصاص حفر وترحيلال، وتعمل في مجال 2019عام في الأسست الشركة ت

  .أسطولها الخاص من الجباالت وآليات ضخ البيتونكما تملك الشركة . البيتوني
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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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 االتحاد السوري لشركات التأمين

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  خلف المؤسسة العامة لالتصاالت ،فيالت غربية ،مزةدمشق،  العنوان:

  8613 611 11 963+ :الهاتف

   الموبايل:

  8614 611 11 963+الفاكس: 

   info@sif-sy.sy البريد اإللكتروني:

 sif-sy.syالموقع االلكتروني: 

  تأمين االختصاص:

 مجلس اإلدارة رئيس – حسين نوفل د.الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

وبدأ العمل رسمياً عام  ٤٣/٢٠٠٥تأسس االتحاد السوري لشركات التأمين بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 أما أعضاء االتحاد هم شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص والمسموح لها العمل في سورية. ٢٠٠٧
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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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

 شارع الفردوسدمشق،  العنوان:

  5252 221 11 963+  الهاتف:

 531135 933 963+ الموبايل:

 4060 233 11 963+ الفاكس:

 r-sasila@hotmail.com البريد اإللكتروني:

  syriatourism.orgالموقع االلكتروني: 

   االختصاص:

  مديرة التسويق واإلعالم السياحي – المهندسة ربى صاصيالالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

  :تتمثل استراتيجية الوزارة في إيجاد آليات محددة لتنمية السياحة وإعادة اإلعمار حسب الموارد المتاحة

  العمل على إعادة إعمار المباني والمنشآت السياحية المتضررة

  تحقيق تدفق رأس المال الوطني والصديق وتعزيز دور القطاع الخاص

  والمتوسطةدعم إقامة المشاريع السياحية الصغيرة 

  :تشجيع االستثمار السياحي وخلق مناخ استثماري مالئم إلعادة بناء الثقة مع المستثمرين

  التشريعات الالزمة تقديم التسهيالت والوساطة والحوافز للمشاريع المتوقفة والمتضررة وإعداد

  إدخال مناطق تنمية سياحية في الساحل السوري جاذبة لالستثمارات

  تبسيط إجراءات التراخيص السياحية

  .استكمال ترويج االستثمار السياحي لمشاريع إعادة اإلعمار في قطاع السياحة

  :تبني اتجاهات جديدة في سياسات الترويج الداخلية والخارجية

  الداخلية وتنشيط السياحة منخفضة التكلفةتنشيط السياحة 

 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 األرقام السورية

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  ريف دمشق، أشرفية صحنايا العنوان:

  :الهاتف

  636 597 933 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 Syriannumberscompany@gmail.com البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  دعاية وإعالن االختصاص:

 مديرة التسويق –نورا ملحم الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

، قامت بإصدار دليل 2019شركة األرقام السورية هي شركة متخصصة بالدعاية واإلعالن، أنُشأت في عام 

، شاركت على 2022، ودليل في عام 2021 ورقي شامل لكل اإلختصاصات من األلف إلى الياء في عام

  : ر سنتين بكل من المعارض اآلتيةمدا

، تقدم  2021الجمال في عام  إكسبو، كما شاركت في معرض إعادة اإلعمار ومعرضبيلدكس، تكنوبيلد، فود 

  .مواقع التواصل باإلضافة للدليل الورقي خدمة الترويج اإللكتروني لكافة
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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 

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دمشق، العفيف العنوان:

  :الهاتف

 800 022 958 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 srps.syr@gmail.com البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  البحث العلمي االختصاص:

 أ. عصام حمديالشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

 : العارضلمحة عن 

حاملةً شعار  2019عام  2853جمعية غير حكومية أشهرت برقم  ،الجمعية السورية للبحث والنشر العلمي

   .ومتخذةً مقراً لها في العاصمة دمشق” معاً لالرتقاء بالبحث العلمي“

العلمي جميع المهتمين بالبحث العلمي في سوريا على اختالف تحصيلهم تضم الجمعية السورية للبحث والنشر 

وتقدم خدماتها الرامية بشكل  ،العلمي من طالب المرحلة الجامعية األولى وطالب الدراسات العليا والباحثين

بحثية وتمكين الباحثين الشباب من المهارات ال ،رئيس إلى االرتقاء بمستوى البحث العلمي في المجتمع السوري

  والعلمية إلى كافة العاملين بالبحث العلمي والمهتمين به على اختالف 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 

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  مشروع دمر ،دمشق العنوان:

  8577 311 11 963+  الهاتف:

   الموبايل:

  3212 311 11 963+الفاكس: 

 dirasat@gces.sy البريد اإللكتروني:

  gces.syالموقع االلكتروني: 

  هندسي االختصاص:

  العام المدير –الدكتور المهندس طارق حسام الدين الشخص المسؤول: 

  فرع المنطقتين الشمالية والشرقية  - الوسطىفرع المنطقة  - فرع المنطقة الساحليةالفروع والوكالء: 

  :العارضلمحة عن 

لتحل محل كل من الشركة العامة للدراسات واالستشارات  2019للعام  12أحدثت الشركة بموجب القرار رقم 

على التوالي، لتمارس دورها كبيت  1980و 1979والشركة العامة للدراسات المائية المحدثتين عامي  ،الفنية

الخبرة للحكومة السورية في مجال إعداد الدراسات الهندسة والتدقيق الفني واإلشراف على تنفيذ المشاريع 

أولى في مجال الدراسات مصنفة فئة  .سائر جهات القطاع العام والمشترك والخاصاختصاص الداخلية في 

. حاصلة على شهادة التأهيل العالمي 2019والتدقيق واإلشراف من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان للعام 

ISO 9001  2021في العام.  
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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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  مقابل وزارة التربية ،الشهبندردمشق،  العنوان:

  :الهاتف

  الموبايل:

  الفاكس: 

 travel.station.cc@gmail.com البريد اإللكتروني:

 الموقع االلكتروني: 

  سياحة وسفر االختصاص:

 العام المدير – ياد األظنإالشخص المسؤول: 

  1104مكتب  ،سيلفر تاور ،بزنس باي ،دبي الفروع والوكالء:

  : العارضلمحة عن 

وتقوم بتسهيل حركة المسافرين وتلبي جميع ، مؤسسة تقدم خدمات سياحة وسفر بين فرعيها في دمشق ودبي

الجودة، حيث تميزت بطريقة عرض للخدمة التي تقدمها للمسافر، وكسبت ثقة احتياجاتهم بأعلى مستوى من 

  .العمالء خالل فترة وجيزة من تأسيسها

  

  :من خدماتها

  )وكالء معتمدون لمعظم شركات الطيران( حجز تذاكر طيران على جميع الخطوط -

  تأمين تأشيرات سياحية -

  حجوزات فندقية -

  تأمين صحي -

  ساعة 24خدمة تكسي المطار  -

 جوي ) -خدمات شحن دولي ( بحري  -
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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

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  ساحة الشهبندر ،دمشق العنوان:

  9400 371 11 963+ الهاتف:

 036 332 993 963+ الموبايل:

  9402 371 11 963+الفاكس: 

 info@wiki-exporter.com البريد اإللكتروني:

  wiki-exporter.comالموقع االلكتروني: 

  بوابة الكترونية ارشادية تسويقية للصادرات السورية االختصاص:

  التسويق مدير –طارق األشهب الشخص المسؤول: 

  الفروع والوكالء: 

   :عن العارض لمحة

الراغبون عاملون أو كل ما يحتاجه ال تقدم منصة متخصصة بعرض وتسويق المنتجات التصديرية السورية،

 من خطوات اجرائية ومعلومات عامة تتعلق ببيئة التجارة الخارجية بالعمل في مجال التصدير والتجارة الدولية

تحديثات للقرارات والتعاميم من الجهات ذات العالقة الحكومية وما يرافقها من  ،وحول العالم في سورية

لقيام بدراسات تسويقية للمنتجات التصديرية والخاصة الراعية لموسوعة المصدر السوري باإلضافة إلى ا

السورية ودراسات خاصة باألسواق الدولية الحالية أو تلك الواعدة، كذلك االتفاقيات التجارية الدولية ومعلومات 

  للتصدير. وكافة الخدمات اللوجستية المرافقةالمعارض الدولية 

  ."تسوق من سورية"المتجر االلكتروني األول للصادرات السورية كما تتضمن الموسوعة 
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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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 ولواصق السيراميك شركة ويبتي لمواد العزل المائي والحراري

  سوريا البلد:

   :الجناحرقم 

  دخلة العبارة ،جانب جامع شهداء الجوالن ،لسيدة عائشة، ادمشق العنوان:

 4012 881 – 8649 212 11 963+ :الهاتف

  306 237 944 – 385 235 957 963+ الموبايل:

  الفاكس: 

 info@wptigroup.com البريد اإللكتروني:

 wptigroup.comالموقع االلكتروني: 

  مواد عزل مائي وحراري ذات أساس اسمنتي االختصاص:

 المدير العام – المهندس محمد ماجد السقرالشخص المسؤول: 

  طرطوس -غسان يوسف م. ، حمص -حكم كاجوج الفروع والوكالء: 

  : العارضلمحة عن 

، هي شركة تعتمد في إنتاجها المواد العازلة ذات األساس االسمنتي 2007ت بعام ستأس شركة ويبتي للعزل

  المدعم بالبوليمر األلماني نظرا لتوافقه مع الهيكل اإلنشائي ومن منتجاتها:

  (عزل إيجابي وعزل سلبي) والجدرانمواد لعزل األسطة  

 لواصق السيراميك والروبة  

 معجونة دهان اسمنتية عازلة  

 إضافات للطينة والبيتون لتحقيق العزل المائي اإليجابي والسلبي  

 عوازل شفافة لعزل الواجهات  

 غروات صب وإصالح 

  

  


