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 الفرص التجاریة

( Reference BO19-06-01) 
 

 في إس إس      :      اسم الشركة 
  االستیراد و التصدیر :  نشاط الشركة      
 سوریة :جنسیة الشركة    
  ھتمةبالتعاون مع الشركات المترغب : التعاون المطلوب 

 

 (Reference BO19-06-07) 
 

  العز لالنشاءات المعدنیة  :     اسم الشركة    
     تصنیع وتركیب الھنكارات المعدنیة  :      نشاط الشركة   

سوریة :  جنسیة الشركة     
ھتمةترغب بالتعاون مع الشركات الم:   التعاون المطلوب  

(Reference BO19-06-02) 
 

. شركة غسان شیخ دبس التجاریة :       اسم الشركة    
.نشاط الشركة      :  تصنیع المفروشات و الزجاج    

.سوریة جنسیة الشركة    :   
.ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم   

)Reference BO19-06-08( 
 

 شركة كوجكاسم الشركة        : 
 تجھیز ستاندات للمستودعات والتخزین نشاط الشركة      :  

 سوریة جنسیة الشركة    :
 ھتمةالشركات المالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع 

( Reference BO19-06-03) 
 

            شركة الحلول المتخصصة  :       اسم الشركة 
ھ     ب الحاسب و التطبیقات المتصلةنشاط الشركة      :   
ةسوری جنسیة الشركة    :  

ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم   

)Reference BO19-06-09( 
 

 البیان للصناعات االلكترونیة اسم الشركة        : 
 صناعة أجھزة انارة نشاط الشركة      :  

 سوریة جنسیة الشركة    :
 ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم

) Reference BO19-06-04( 
 

  غولدن ستار للشحن الدولياسم الشركة        :  
 شحن البضائع من و إلى سوریانشاط الشركة      :  

 جنسیة الشركة    :سوریة
ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم  

)Reference BO19-06-10( 
 

 أبو شعر وشركاه اسم الشركة        : 
 مراوح مكانس خالطات غساالت نشاط الشركة      :  

 سوریة جنسیة الشركة    :
 ھتمةبالتعاون مع الشركات المالتعاون المطلوب : ترغب 

) Reference BO19-06-05( 
 

 زعتر میدیا اسم الشركة        : 
 البرمجة و التصمیم نشاط الشركة      :  

 جنسیة الشركة    :سوریة
ةھتمالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم  

) Reference BO19-06-11( 
 

 البیطار للصناعات اسم الشركة        : 
 صناعة االت تعبئة و تغلیف  نشاط الشركة      :  

 سوریة جنسیة الشركة    :
 ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم

) Reference BO19-06-06( 
 

 المركز التقني ألنظمة الوزن االلكترونیةاسم الشركة        : 
 موازین تقنیة متنوعة للمواد السائلة و الجافة نشاط الشركة      :  

 سوریة جنسیة الشركة    :
ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم  

)Reference BO19-06-12( 
 

 ماكسیما بالست اسم الشركة        : 
  حبیبات البالستیك الملونة نشاط الشركة      : 
 سوریة جنسیة الشركة    :

 ھتمةالمطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم التعاون
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 )Reference BO19-06-13( 
 

 دقة قدیمة اسم الشركة        : 
 صابون عطور زیوت كریمات نشاط الشركة      :  

 جنسیة الشركة    : سوریة
ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم  

 )Reference BO19-06-18( 
 

 سارا الغذائیة اسم الشركة        : 
 صناعة الفحمنشاط الشركة      :  

 جنسیة الشركة    : سوریة
 ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم

 )Reference BO19-06-14( 
 

 شركة التمساحاسم الشركة        : 
 الحمایة والحراسة ونقل األموالنشاط الشركة      :  

 الشركة    : سوریة جنسیة
ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم  

 )Reference BO19-06-19( 
 

 اسم الشركة        : شركة اكر
 نشاط الشركة      :  شحن دولي

 جنسیة الشركة    : سوریة
 التعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات المھتمة

 )Reference BO19-06-15( 
 

 جریدة الدلیل اسم الشركة        : 
 جرائد بروشورات نشاط الشركة      :  

 جنسیة الشركة    : سوریة
ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم  

 )Reference BO19-06-20( 
 

 العالمیة لألغذیة اسم الشركة        : 
 أیس كریم شوكوال كاتونشاط الشركة      :  

 الشركة    : سوریةجنسیة 
 ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم

 )Reference BO19-06-16( 
 
 

 اسم الشركة        : العائلة 
 نشاط الشركة      :  أدوات نظافة سیف لیف فراشي مماسح اسفنجیة 

 جنسیة الشركة    : سوریة
 المھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات 

 )Reference BO19-06-21( 
 

 wool artاسم الشركة        : 
 صناعات یدویةنشاط الشركة      : 

 جنسیة الشركة    : سوریة
 ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم

 )Reference BO19-06-17( 
 

  شركة أنس زرقا اسم الشركة        :
 كونسروهنشاط الشركة      :  

 جنسیة الشركة    : سوریة
 ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم

 )Reference BO19-06-22( 
 

 media fashionاسم الشركة        : 
 اكسسواراتنشاط الشركة      :  

 جنسیة الشركة    : سوریة
 ھتمةالتعاون المطلوب : ترغب بالتعاون مع الشركات الم
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