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Information Business 

• Hawasly. Co Name: Business 

• floor thAirlines Building 12 –Althaora St.  –Syria  –Damascus  Address: Business 

• Info@hawasly.com Email: 

• 24-+963 11 23 30 623 Tel: 

• 91-55 590+963 11 21  Tel: 

• Fax: +963 11 23 22 979 

 نشاطات حواصلي الرئيسي:

 التكنولوجيا خدمات مزودي مع ومرحبة انجحة وعالقات أعمال أتسيس للشركة الدائم اهلدف وكان 1993 عام حواصلي مؤسسة أتسست
 .املعلومات تكنولوجيا ومحاية األمنية احللول على عملنا يرتكز أخرى، جهة من سوراي يف والعاملية احمللية والشركات جهة من

 األقسام

 تتكون جمموعة حواصلي من جمموعة من الشركات واألقسام الداخلية ومنها:

يف الكادر  CMDوهي القسم الربجمي املوجود يف الشركة، نواة العمل الرئيسية. تكمن قوة  CMDشركة 
 املميز املكون من أفضل خرباء الربجمة، والذين متتعوا مبهارات فريدة ونظام عمل فريق على مستوى عايل.

النظم األمنية لتوثيق املستندات والذي يقدم خدمات مميزة من خالل فريق من خرباء تصميم قسم احللول األمنية: 
 ومحاية الربجميات، من خالل حتديد احلل األنسب لتقدمي أفضل خدمة للعمالء.

قسم يتميز خبربة سوق العمل، يقدم للعمالء اختيار املنتج األفضل، وتصميم وتركيب شبكات االتصال  قسم األمتتة واحللول التقنية العتادية:
 دة، ابإلضافة اىل خدمات اعداد جتهيزات العمل كافة. الداخلية واخلارجية أبفضل جو 

 قسم معد خصيصاً لتقدمي آخر تقنيات اخلدمات األمنية أبفضل التصاميم واألشكال لتالئم حاجة العميل.قسم حلول التصميم األمين: 

ظم، وتقدمي احللول املناسبة مع أفضل فريق متميز من املهندسني املختصني لتقدمي اخلدمات اهلندسية من حتليل نقسم احللول اهلندسية: 
 املنتجات.

  

 

 

http://www.hawasly.com/


 

Damascus – Syria Web: www.hawasly.com 

Tel: +963  11 23 30 623-24 Tel: +963 11 21 555 90-91 

Fax: +963 11 23 22 979 Email: info@hawasly.com 

 

Page 2 of 6   
Hawasly. Co 

 استراتيجية الشركة

 .الرايدة بتطوير السوق السورية بتقدمي احللول واخلدمات املتكاملة والفريدة هلا اهلدف: •

الرؤية اجلديدة واملميزة يف تقدمي احللول املتكاملة إضافة للدعم اجليد وخدمة ما بعد البيع من خالل خربتنا الطويلة  التطلعات: •
 يف األسواق السورية واحمللية والسمعة اجليدة.

تقدمي خدمات إقامة بيئة قوية، آمنة، سريعة لتكنولوجيا املعلومات وبناء عالقات طويلة املدى مع العمالء و  رسالة الشركة: •
 استثنائية هلم، والسعي للعمل من خالل االبتكار والتكنولوجيا املتطورة 

 نؤمن أبن ما مييزان يف جمال تكنولوجيا احللول املتكاملة هو االحرتام واملصداقية مع العمالء. القيم اجلوهرية: •

 

 حملة عن العمل:

املعلومات والواثئق واألدوات كما تقوم إبجياد احللول املتكاملة اليت تتوافق مع تقدم شركة حواصلي حلول أمنية كاملة تتضمن: أمن تكنولوجيا 
 السوفت وير واهلاردوير والشبكات يف برانمج متكامل ما مينحنا التميز والتفرد.

 إضافة إىل وجود أفضل اخلرباء لدينا يف اختبار األنظمة وأنظمة االخرتاق.
حواصلي ابقة من برجميات الـأمتتة املخصصة للمؤسسات التعليمية تقدم حلول أمتتة املؤسسات التعليمية:  •

عام من التعامل مع املؤسسات  15واليت تغطي كافة شؤون تلك املؤسسات بتقنيات برجمية عالية املستوى خبربة 
 هندية املنشأ. ADDMENالتعليمية، وذلك بربجميات 

برجميات أمن املعلومات وذلك لتغطية كافة جوانب حلول أمن املعلومات: تقدم حواصلي ابقة من حلول  •
 ابإلضافة اىل خدمات واختبارات النظم األمنية. احلماية األمنية لدى خمتلف أنواع املؤسسات وحىت األفراد.
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األدوات األمنية لزايدة ورقع مستوى األمن لدى املؤسسات ومن تلك املنتجات ابإلضافة اىل ذلك، تقدم حواصلي جمموعة من منتجات و  •
 األقفال واألحراز األمنية ....(  –األوراق األمنية  –املغلفات األمنية  –)الالصقات األمنية 

 

 

يف جمال الطباعة األمنية تقدم مؤسسة حواصلي أفضل احللول وآخر التقنيات لتصميم أنظمة حلول متكاملة ملستنداتك األمنية من أوراق  •
 ( HP TROY – ZORYA – UFLEXوطابعات وتقنيات وبرجميات وذلك من خالل أفضل الشركات واملاركات العاملية ) 

قدم حواصلي يف هذا اجملال أيضاً جمموعة من حلول الشبكات والتجهيزات وذلك على ضوء خربتنا حلول الشبكات والتجهيزات احلاسوبية: ت •
امة الطويلة يف السوق السورية ومن دراستنا الواسعة والدقيقة الحتياجات السوق، مما قادان الختيار املنتجات األفضل من جتهيزات شبكية وإق

التايوانية اليت تقدم  Atrustمنتجات العتاد الصلب احلاسويب، ويف مقدمة تلك الشركات شراكات واسعة على مستوى العامل لتأمني أفضل 
 ادم.جياًل جديداً من احلواسيب الشبكية اليت تقدم العديد من املزااي واخلدمات املميزة، مما جيعل التقنيات اليت تقدمها تقنيات العصر الق
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هزة تتبع املزيد واملزيد من األمان: تقدم حواصلي أيضاً جمموعة من احللول األمنية األخرى وذلك من خالل جتهيزات التتبع واملراقبة والقياس )أج •
 بواابت أمنية ...(. –كامريات مراقبة   –أجهزة قياس  –

 

تكاملة: تقدم حواصلي جمموعة من منتجات وحلول الطاقة البديلة وذلك عن طريق حلول الطاقة البديلة: ضمن إطار اكمال حلقة احللول امل •
يات فريق من املهندسني املختصني لتقدمي حلولنا بناء على الدراسات العلمية والقياسات الدقيقة. وذلك لتحقيق أعلى مردود استفادة من التقن

  األملانية واهلندية اليت توفرها شركتنا.

  

  

Figure  
liquid level sensor 

Figure   
Tracking device 
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قدمي خدماتنا قدمت حواصلي جمموعة من احللول الربجمية والتقنية والعتادية عرب اتريخ عملنا الطويل، ولعلنا نفتخر مبجموعة الزابئن الذين تشرفنا بت املراجع:
  هلم، والذين لطاملا اعتربانهم شركاؤان يف النجاح والتطور املستمر:

 
 منيةحلول أ – وزارة النقل: أمتتة العمليات وحتديث املشاريع •
 وزارة السياحة: محاية امللفات  •
 : حلول برجمية وعتاديةوزارة اإلسكان واألشغال العامة •
 وزارة التنمية اإلدارية: حلول أمتتة وبرجميات تطويرية. •
 .LMISوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومنظمة األمم املتحدة: نظام معلومات سوق العمل  •
 دوات وامللفات وزارة العدل يف سوراي: حلول محاية األ •
   SOPHOSمضاد الفريوسات  –وزارة الزراعة: هاردوير _ شبكات  •
 وزارة الداخلية: حلول ارشفة متنوعة _نظام حبث متبادل.  •
 بنك سوراي املركزي: تشفري وأمن البنية التحتية الشبكات والبياانت  •
 جامعة دمشق: محاية الشهادة اجلامعية ضد التزوير •
 رتاضية: حلول ومحاية الشبكاتاجلامعة السورية االف •
 جامعة الشام اخلاصة: محاية الشهادة اجلامعية ضد التزوير •
 : حلول أمتتمة العملية التعليميةHIBAاملعهد العايل إلدارة األعمال  •
 غرفة الصناعة يف سوراي: محاية امللفات والطابعات. •
 سادكوب: نظام التعقب  •
  ENCOM ERPيذ دمشق: تنف –املنطقة احلرة  –جواد لألجهزة  •
  ENCOM ERPالسورية املتحدة تنفيذ  •
 منظمة األونروا  •
 منظمة األمم املتحدة  •
 شركة قاسيون لألنظمة األمنية •
 ENCOM ERP تنفيذ Berlightالسعودية  •
• HCT  اإلمارات( مضاد الفريوسات  –كلية التكنولوجيا العالية )أبو ظيبSOPHOS  مستخدم. 30,000الكثر من 

 
تقدمي حلول احلماية ابتداء ابألوراق، األختام، الظروف، الربامج األمنية إىل أحدث تكنولوجيا حلماية االنرتنت اعتمادا على التاريخ  حواصلي علىتعمل شركة 

 الطويل يف سوق احلماية يف سوراي والشرق األوسط كما أننا شركاء يف عدة منتجات تقدم محاية متكاملة. 
 

جماالت أخرى مع شركة سيميكو للتواصل الالسلكي وال تنسى الشركة دعم املنتجات العربية بتأسيس عدة شراكات مع منتجات شركة حواصلي هلا شراكة يف 
 مصرية.

ر وحتسني اد السوري بتطويفخورون بكوننا شركة سورية واستثمار املوارد البشرية الرائدة يف بلدان إلنشاء نظام حلول متكامل فريد ومميز للمسامهة ابرتقاء االقتص
 إمكاانته.
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  شركاؤان:
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