
معروضاتالعنوانهاتفموبايلالشخص المسؤولجناحالشركة

A1سيرياتيل

برشوراتدمشق - المنطقة الحرة0994503333هشام حمادةA2غولدن ستار

أغطية أسرة - فرشات النوابض- مستلزمات السريرحلب - كفرناها0944456889محمد فهد أصليA3فرشات بنفسج

آالت تعبئة و تغليف خطوط انتاج التمورحلب - دوار العرقوب0998528514أحمد جبليA3aشركة الجبلي آلالت التعبئة والتغليف

أدوات منزلية كهربائيةدمشق - شارع النصر -بجانب النفوس3022-0965555800011عمار هنديA4شركة هنديكو

A5مركز اإلعالميين

موازين و انظمة وزنحلب - القاطرجي - جانب المواصالت القديمة2317735-0942202200021خالد جمعةA6المركز التقني ألنظمة الوزن 

0992777177وسيم مارتينيA7ليفانت 

A12-13شركة عنبران

برشورات- مواد دعائيةدمشق - المنطقة الحرة0949111076ضحى اسماعيلA14شركة مكة للتجارة والمقاوالت

صوتيات - محركات - كاميرات مراقبةحلب - الجميلية5090-0933555293021وائل لطفيA15شركة األنظمة الذكية

برشوراتحلب - العزيزية0991033352أحمد وتيA16شركة عيسى للتجارة والشحن

آالتدمشق - الشعالن جانب فالفل على كيفك2311561-0933836380011حسن عبد النبيA17المتحدة للتجارة

تجهيزات طبيةحلب - الجميلية - بناية سنتر شاهين مقابل نقابة المعلمين0954633000رضوان عبد السالمA18شركة هيجيا فارمد للتجهيزات طبية

أحجار بناء + مرمرحلب - محطة بغداد2228561-0933617084021سامي سيجريA19-20مجموعة السعيد لألحجار والبناء

قطع كمبيوتر- عدادات نقدية - قسم انترنت - محاسبة - كاميراتحلب - الجميلية - مقابل جامع الصديق0955864705محمد صهيب مدراتيA21الشبكة التقنية لألعمال

مرايا بكافة أنواعها + بللور + معجونةحلب - الكالسة - جامع جمال0966208881حسن شعارA22أبو الخير للمرايا

موازين الكترونيةحلب - كلية الهندسة2261250-0955303033021أحمد عدنان نجارA23شركة ريم للهندسة والتجارة الميزان / أخصائي الوزن

زيت زيتون - عرض آالت عصر الزيتحلب - االشرفية - دوار االول0937690002فيصل العيسىA24معصرة العيسى

قواطع متوسط - قواسم هوائية - عوازلحلب - الجالء 0966661010محمد معتصم نعناعA25شركة الشاطئ للصناعات الكهربائية المتوسطة

غرفة الصناعة 

دمشق0944255700صالح كيشورA26bكيشور للنقل الدولي والتجارة

أدوات كهربائيةريف دمشق - تل كردي0945589115خالد سريولA27+28روعة اليف

ماكينات نسيجية و قطع تبديلحلب - الفرقان - جانب مفرق الفتال2636702-0940001084021حسان نازيA29-32طيبي تكس

كابالت - محوالت - بوبيناج - PVC - نحاسدمشق - مرجة - سوق الكهربا9259-0943424122011وليد طالب آغاA33شركة االتحاد للكهرباء

A5السورية لإلعالن

كابالتحلب - العبارة0999615190محمد محايريA35شركة كابالت حلب الشهباء

أدوات منزليةدمشق - الحجاز2254777-0944340936011فايز قريشةA36شركة عدنان أبو شعر ستارمكس

أدوات كهربائية ( دفايات - أفران - طباخات )ريف دمشق - الهامة0933391803فاروق العتمةA37مؤسسة الهامة

أدوات منزلية كهربائيةدمشق - الصناعة - بجانب مسبح النضال6648102-0993390087011عمار العصيريA38أماندا

خشبياتحلب - السليمانية0954717916رامي أصغرA39بيكينوس

حلب - الموكامبو - شارع االتحاد2676026-0988771503021لمى مغامرA40القنصلية الفلبينية بحلب

حلب - الموكامبو - شارع االتحاد2676026-0988771503021لمى مغامرA41القنصلية الفلبينية بحلب

أبو رمانة، شارع بن الهيثم مقابل سفارة االمارات العربية المتحدةA4233479003347352سفارة الهند دمشق - 

مزة فيالت غربية، جادات قريش A4361398910613515207سفارة جنوب افريقيا دمشق - 

الشريك االسترتيجي



A44سفارة صربيا

زيوت - سيارات - الياتدمشق - ضاحية األسد - مقابل كازية الضاحية0944533088محمد ابراهيم فرحاتA45زيوت تريبتون

كابالت - محوالت - بوبيناج - PVC - نحاسدمشق - المرجة09993837030960003030ثائر غرير A51-52الشركة السورية للكابالت

محوالت كهربائية بكافة االستطاعاتدمشق - المرجة09993837030960003030ثائر غرير A53الشركة الوطنية للمحوالت الكهربائية

بروفيالت ألمنيوم + مجسماتدمشق - عدرا الصناعية - القطاع الخامس0932462515بهاء مظلومA54+ A55شركة ناتورال

آالت صناعات نسيجية و ملحقاتهاحلب - شارع الفيصل2224701-0993130073021كنج أبو كنجA60اوبري سوريا
اكسسوارسبع بحرات0933277435طالب أبيضA65aأبيض للتجارة

سيارات - تجهيزات سياراتالمدينة الصناعية حسيا / حمص0946666197محمد غريرA61-68سيفيسكو - سابا للسيارات
A69وزارة الصناعة العراقية

A70غرفة السياحة

A71هيئة االستثمار

كمافيد نماذج من األدوية - برشورات - ستانداتدمشق - مزة شرقية - مقابل السفارة الباكستانية6132535-0944501326011مهند األصفرA46شركة ا

غرفة الزراعة

غرفة التجارة

كساءريف دمشق -يبرود09911455160117291566عبد الرحمن مقلدA50مؤسسة الروابي للعزل واالكساء مواد عزل وا

A50مأكوالت الباشا

اسمنت ومواد بناء ومواد صحيةدمشق - مزة غربية - مقابل جامع الكوثر6117444-0930308513011ضحى السعيدB1المؤسسة العامة لألسمنت ومواد البناء

كافة المنتجات النسيجية + سجاد صوفدمشق شارع الفردوس0944935775عبد السالم درويشB2المؤسسة العامة للصناعات النسيجية

مواد بناءحلب - سيف الدولة - مقابل البريد0952520076هالل طاهر طاهرB3شركة كاركر

دباغة - أحذية - أدوية - بالستيك - دهاناتدمشق - برامكة -مقابل المنطقة الحرة2127654-011أسامة أبو فخرB4المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية

كمامات - غطاء رأس - غطاء قدم - ألبسة استعمال مرة واحدةدمشق - أبو رمانة - جانب مطعم ست الشام3332514-0938100700011رأفت جبيلB5شركة آمال لأللبسة الطبية

أدوات طبية مع مبيدات حشريةوكيل حلب / الملعب البلدي2216570-0944422342021مصطفى بدويB6المتحدة للتجارة لألدوات الطبية

B8-9االتحاد العربي لألسر المنتجة

B10مؤسسة اإلسكان العسكري

منظفاتدمشق - اتستراد درعا - مفرق دير علي0947498300محمد بوز الجديB11شركة مدار للصناعات الكيميائية

نشاط سياحي وطيران+ وكالت لمعامل وشركات رخامدمشق - مقابل البرلمان0933230677حسين نجم الدينB13اسان سفر

كابالتحلب - طريق سفيرة0955599910عبد اللطيف نعسان B12شركة حلب لصناعة الكابالت

حفاضات أطفال و نسائيةدمشق- الكسوة - طلعة الباردة0930010315جمانة الصالحE1فلورا

شيبسدمشق - المنطقة الحرة0987008383أنس كياليE2سيال ميديا ( دارنيتو )

منظفاتدمشق المالكي9335-0992444724011نائلة حكيمE3هنكل سوريا

مواد غذائية - بسكويت - صابون - معكرونةدمشق المالكي9335-0991111682011نادية مقعبريE4شركة عبجي

DRM / شركة كوكة غذائيE5بسكويت وايفر - بيتفورحلب - جب القبة0945106712طارق كوكة

مكعبات - مرقة الدجاج و الشورباتحلب - المدينة الصناعية - الشيخ نجار0955640003جمعة فؤاد خضرE6جيسي للصناعات الغذائية

مرتديال الشهيةدمشق0955640003جمعة فؤاد خضرE7شام لألغذية

مشروبات غازية+منتجات عبر الشرق(طحين-زيت-سكر-سمنة)حمص - حسيا - المدينة الصناعية  0933489406نزار ظاظا E8ميغا كوال



مقبالت غذائيةحلب0955926741أ. محمد عدنان محي الدينE9بيوتيفول

حمص - متبل - كريم تومحلب - السليمانية0988742714اسكندر دبسE10شركة األزرق

بقولياتحلب - جب القبة0995111239محمد زهرةE11زهرة المدائن

كونسروةدمشق - صحنايا - اتوستراد درعا0955527744عبد الرحيم شحادةE12شركة العريق

بسكويتالقطيفة - ريف دمشق - طريق دمشق القديم4433084-0968888630011نور علي E13شركة حورية / لوماريو

أدوات نظافة ( سيف + ليف )حلب - الشيخ نجار / دمشق - تنظيم القزاز0967777815خالد حمدانE14سيف العائلة

بن - قهوة- و مشروبات ساخنةدمشق - اتستراد درعا - مجمع صحنايا الصناعي0991312888عمر مولويE15بن الحموي

مرتديال زينة - مرتديال جوليا حلب - بستان القصر0933538444زكريا دشقE16شركة طيبة للصناعات الغذائية

حليب - شوكوال - أجبان وألباندمشق - صحنايا - خلف التاون سنتر0941111930عمر حجازيE17نيو بارك

نسكافيه 3/1 - كابتشينو - نسكافيه بالك + كولدحماة المرابط / حلب0933310102حكم قطرنجيE18كوفي بريك

كونسروة - زيت زيتون - طحينةدمشق - جرمانا - حي الحمصي - جانب جامع الحمصي0992655311مجدي الجومانيE19حدائق الجوماني

أعشاب طبيعية و خلطات طبيةدمشق - صحنايا - خلف األب تاون0930200098وليد بطيحE20+E21شامين 

مواد غذائية - منظفاتدمشق - المنطقة الصناعية 0933545976عماد حدادD1+D2الشركة المركزية - بوفالو

زعترحلب - الكالسة 3030-0955754000021توفيق ناصرD3زعتر الناصر

منتجات زيوت و سمون نباتية و صابون غارحلب0944230854حسن خرقيD4حسن و محمد وليد خرقي

برشوراتدمشق - ساحة عرنوس - البناء الثاني بعد المخفر0958530004جمعة مخزومD5المخزوم

بقوليات - محارم - رز - ملححلب - المشارقة - فرن التفاحة2225706-0952510180021يحيى البنانD6البنان

محارم ورقيةحلب - المدينة الصناعية - الشيخ نجار09335553790947327404محمد راني قصابD7الزراق و القصاب

كونسورة - مياه معدنية - بصل مجفف - أجبان - زيوت نباتيةدمشق - شارع الفردوس2257008-0933335664011غادة عوكرD8المؤسسة العامة للصناعات الغذائية

بسكويت و شوكوال دمشق - صحنايا9716-0993333421011محمد العبد هللاD9مؤسسة بركات

ملحدمشق - اتوستراد درعا - كسوة شرقية0995551188محمد الخنD10شركة الخن و رباح لصناعة وتكرير الملح

بقوليات - محارم - زيت زيتون - ملوخيةحلب - كالسة الصناعية0946616614محمد صاترمشD11البيت السعيد

مشروبات غازية+منتجات عبر الشرق(طحين-زيت-سكر-سمنة)حمص - حسيا - المدينة الصناعية 0933489406نزار ظاظا D12ميغا كوال

منكهات غذائيةدمشق - المنطقة الحرة0933255140محمود نابلسيD13مساميري

حليبدمشق0944283110عمار بلول D14موري

مواد غذائية مجمدةحلب - العزيزية جانب البنك العقاري0944326137فاشيك أصليانD15شركة كريستال

D15bويتانا

شيبسدمشق - المنطقة الحرة0987008383أنس كياليD16+17سيال ميديا ( دارنيتو )

بقوليات - زيت - سمنة - شاي - معلباتدمشق - جسر الكباس - مفرق الدخانية0988912888أحمد األبرص D18الشيف نديم و توليدو

شيبسD19أربيكا

جبنة - حليب - شوكوالدمشق - صحنايا - خلف التاون سنتر0941111930عمر حجازيD20نيو بارك

دخاندمشق - مزة0967577771محمد الحلوانيF1شركة ماستر 

كيلحلب0937500677عبد السالم سخيطةF2شيشة سخيطة ارا

فوط أطفالحلب - ساعة باب الفرج0930228899محمد عرفان دشقF3شركة الوديع

منظفاتحلب - الفرقان - دوار الصخرة0998761122شادي القنبرF4شركة الزهراء للمنظفات



0992366409أنس صباغF5بن أنس صباغ

ألبسةحلب - الكالسة - المنطقة الصناعية0999120644علي حسين النجارF11ألبسة النجار

F12رضا

فوط اطفال- محارم -فوط سويديدمشق - عقربا0995111239محمد زهرةF13صفا للصناعات التحويلية

زيوت عطرية رجالي ونسائي و شرقيةحلب - المحافظة - دوار المحافظ0933780204صهيب شواF14نسيم الورد 

الصناعات الورقية - فوط نسائيةريف دمشق - النبك0937773052جهاد عبد العزيزF16الوالء للصناعات الورقية

معسلدمشق - البرامكة - كلية التجارة0930184040سامر الحلوانيF17شركة مزايا

0930982578عبير الجفناويF18نادي فتيات فلسطين

كافة المنتجات النسيجية + سجاد صوفدمشق شارع الفردوس0944935775عبد السالم درويشF20المؤسسة العامة للصناعات النسيجية

دخاندمشق - سوريا0938372060سليمان ميهوبF21اليغانس

F23شركة أنس زرقا

جراراتحلب0933071000عبد هللا فتالM1عبد هللا فتال

سيارات - تجهيزات سياراتحمص - المدينة الصناعية حسيا  0946666197محمد غريرM2سيفيسكو - سابا للسيارات

منظفاتدمشق - شارع الثورة - بناء الطيرانفادي خاطرL1+L2+L3مدار للصناعات الكيميائية خارجي

شيبسحلب - ساعة باب الفرج0930228899محمد عرفان دشقL5شركة شيبسو خارجي

آالت صناعيةحلب - اسماعيلية - شارع القدسي2226759-0933080001021رامي ضبيطL7غسان شيخ دبس التجارية خارجي

L8أرابيكا

L9 - 10سيرياتيل

كافيتيرياحلب - السليمانية0956861383محمد ضرار حنطايةكافيتيريامحمد ضرار حنطاية

كشكعبد الوهاب خليفة / كريب
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