
 المرخص لهم لتقديم خدمات االنترنت الثابت معلومات

رقم 
 الترخيص

 العنوان فاكس هاتف اسم الشركة

1 
 الشركة السورية لالمداد التقني

 محدودة المسؤولية )ليما( 
9308 

3354661 
4446559 

 مقابل المركز الطبي الروسي-الطلياني -دمشق

2 
 شركة تواصل ناس للخدمات

 واألتصاالت المحدودة المسؤولية )ناس( 
 بناء مظلوم-دخلة ساروجة-شارع الثورة-دمشق 2315274 2316001

3 
 شركة زاد للخدمات المعلوماتية

 والتقانة المحدودة المسؤولية )زاد( 
 شارع عبد الرحمن الشهبندر -ساحة الشهبندر -مزرعة-دمشق 4445960 4414105

4 
 شركة رن نت المحدودة المسؤولية

 (RUNNET) 
 7/1082عقار-كازية األزبكيةمقابل -العقيبة -دمشق 2320065 2320036

5 
 شركة شريف وفقير

 (inetالمحدودة المسؤولية ) 
9914 3743191 

 -3جادة -طلعة عاطف-مهاجرين-دمشق
 قبو 100رقم البناء -1055/2محضر

 1بناء العساف ط-2غزاوي -المزة فيالت غربية-دمشق 6127325 9939 شركة رؤية لالتصاالت المحدودة المسؤولية 6

7 
 مجموعة سما المحدودةشركة 

 SAMA GROUPالمسؤولية  
9262/2330501 6112803 

 -سوق الزيت-ساروجة-دمشق
 32/ 1378عقار -بناء الموصلي

8 
 الشركة السورية للتكنولوجيا المساهمة 

 )الكم( SYRIA TECHالمغفلة الخاصة 
2153120/9627 

011333614
6 

2153123 

 -جمالمقابل ثانوية جول  -محلة ساحة عرنوس
 معهد الحضارة طابق أول -بناء بدوي وجنن 

 المنطقة الحرة-الجمارك -دمشق  2122818 9861 شركة فرعون المحدودة المسؤولية )سوا( 9

 المنطقة الحرة-البرامكة-دمشق 2157207 9351/9307 شركة أمنية المحدودة المسؤولية 10

 44670061 2324670 شركة آية المحدودة المسؤولية 11
 جانب جامع الورد-سوق ساروجا-دمشق
 21/1335بناء عابدين عقار -
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12 
 سوريا MTNشركة 

 المساهمه المغفلة العامة 
0944222222/949

4 
6666594 

-الطابق الثالث -بناء المهندس العربي -اتوستراد المزة-دمشق
 34474ص.ب.

13 
 شركة مزود خدمة االنترنت في الجمعية 

 العلمية السورية للمعلوماتية 
 (scsالشخص الواحد المحدودة المسؤولية )

9981 2150688 
 خلف كلية الفنون الجميلة  -البرامكة -دمشق 

 .4بناء الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ط -

14 
 شركة سيرتيل موبايل تيلكوم

 المساهمة المغفلة العامة )عالمي( 
23730000 

011672300
6 

237399456 

 مفرق صحنايا-طريق درعا الدولي-ريف دمشق
 9ط-حوش بالس 653قرب مدرسة الشويفات عقار -

 6129036 9791 شركة تكامل للتجارة المحدودة المسؤولية 17
-شارع سعد بن أبي وقاص-مزة  فيالت غربية -دمشق 

 16بناء

19 
 شركة األلفية لخدمات 

 (mtsاالتصاالت المحدودة المسؤولية )
4476741 4476744 

 -شارع الملك العادل -دمشق 
 طابق أرضي -بناء شركة التنمية الزراعية

20 
 شركة الضوء السريع

 (laserالمحدودة المسؤولية ) 
9912 2168864 

 الكتلة ب  47المقسم  -دمشق المنطقة الحرة
 فوق فرنسبنك -الطابق الثالث -

21 
 شركة هاي فاي

 المحدودة المسؤولية 
9886 3311340 

 شارع عبد المنعم رياض  -المالكي  -دمشق 
 طابق أرضي -4رقم المقسم  -بناء القوتلي  -

 ( المسؤوليةlinet)شركة خط المحدودة  22
3322050/333457

2 
33502201 

جانب صيدلية  -جادة الزهراوي -الجسر األبيض -دمشق
 بناء أرضي -باسل

23 
 شركة بطاقات لمالكها محمد سامر

 أفدار الشخص الواحد المحدودة المسؤولية 
 ملركز هاتف بغداد -شارع بغداد -دمشق 4055 4044

 ط أرضي بناء العوم –شارع الملك العادل -المزرعة -ق دمش 4436555 4442550/9811 شركة دنيا التجارية المحدودة المسؤولية 24

25 
 شركة أمواج لخدمات 

 االنترنت المحدودة المسؤولية
 بناء النابلسي طابق أول -أبو رمانة  –دمشق  3329787 3329793/5011
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26 
 شركة هايبر

 تكنولوجي المحدودة المسؤولية 
9498 4435219 

 شارع الملك العادل  –المزرعة  –دمشق 
 1ط 95بناء  –

 3ط 33/1342رقم بناء مظلوم -شارع الثورة-دمشق 44676663 2011 شركة يارا لالتصاالت المحدودة المسؤولية0 27

28 
 شركة المحترفون لخدمات 

 وتقنيات االتصاالت المحدودة المسؤولية
9431 6646669 

 -شارع فايز منصور -أتوستراد المزة  -دمشق
 4/4117عقار-قرب صيدلية الجالء

29 
شركة السورية لالتصاالت المساهمة المغفلة 

 الخاصة  )مزود تراسل(

6122400 

612210 

6120000 

2242000 

شارع فايز منصور مبنى  –اتستراد  –المزة  –دمشق 
 المؤسسة العامة لالتصاالت

 


