
 خدمة التتبع والمالحقة لآللياتالمرخص لهم لتقديم  معلومات

رقم 
 الترخيص

 العنوان فاكس هاتف اسم الشركة

 6110677-011 6110350-011 شركة التقنيات املتكاملة احملدودة ااملسؤولية 3
طابق -بناء اإلدارة احمللية -شارع الرباط -املزة فيالت شرقية -دمشق

 أول

 3311340-011 9885-011 شركة هاي فاي احملدودة املسؤولية 6
بناء  -دخلة املطاعم  -شارع عبد املنعم رياض  -املالكي  -دمشق 

 القوتلي

 6119320-011 6119310-011 شركة ابتكار للتكنولوجيا احملدودة املسؤولية 7
 - 8بناء رقم  -جانب السفارة اللبنانية  -مزة فيالت غربية –دمشق 

 1ط

8 
ملالكها أجمد قاسم الطعمة  شركة الطعمة سيغنال

 ذات الشخص الواحد احملدودة املسؤولية
011-4434185 011-4434186 

عقار رقم  -طابق أرضي  –طلعة املختار برنبو  –املهاجرين  –دمشق 
 شركسية 2/1435

 2254072-011 2238069-011 شركة مكاين حللول التتبع احملدودة املسؤولية 9
املكتب  -الطابق الثاين  -بناء التل  -شارع شكري القوتلي  -دمشق 

 3رقم 

 34474ص.ب.-بناء املهندس العريب -اتوسرتاد املزة-دمشق 6666094-011 0944222111 سوريا املسامهه املغفلة العامة MTNشركة  10

 4462924-011 3342477-011 شركة مساري الصحيح احملدودة املسؤولية 11
جانب صيدلية األميان قبل -العادلشارع امللك  -مزرعة  -دمشق 

 بنك سورية واملهجر

 مقابل ثانوية بسام محشو -جي التجارة  -دمشق  4419068-011 4419068-011 شركة تابع احملدودة املسؤولية 13



 خدمة التتبع والمالحقة لآللياتالمرخص لهم لتقديم  معلومات

 3312391-011 3312391-011 شركة الوراثة احملدودة املسؤولية 15
 عقار 1مقابل جامع الشهداء ط  -صاحلية شهداء -دمشق

 الصاحلية 384/16

 مديرية اجلمارك العامة -دمشق  2132577-011 2123499-011 املديرية العامة للجمارك 17

 2322015-011 2322014-011 شركة املبتكرون األوائل احملدودة املسؤولية 18
طابق  -بناء دعبول -مقابل فرن أبو حمجوب -شارع العابد -دمشق

 ثاين

 /4مقسم / -التعمري القدمي -مشروع دمر -دمشق 3127100-011 2025-011 سي ألنظمة األمان احملدودة املسؤولية شركة اس اس 19

 2594903-041 2594902-041 شركة أكروس مينا احملدودة املسؤولية 20
طابق  -بناء الياس عوض   -شارع املتنيب  -حي األمريكان -الالذقية 

 أول

 6723006-011 23730000-011 موبايل تيليكوم املسامهة املغفلة العامة شركة سرييتل 21
 653عقار رقم  -مفرق صحنايا  -طريق درعا الدويل  -ريف دمشق 

 9حوش بالس ط

22 
الشركة السورية لتخزين وتوزيع املواد البرتولية 

 )حمروقات(
 وزارة النفط سابقا  بناء  -جادة اخلطيب  -العدوي  -دمشق  011-4445796 011-4455134

 مقابل مدرسة البريوين -التجارة  -دمشق    4448424-011 شركة تراك برو احملدودة املسؤولية 23

 


