
 الخدمات البريدية األساسيةلهم لتقديم المرخص معلومات 

 

رقم 
 الترخيص

 الفاكس الهاتف العنوان اسم الشركة

 18 رقم المحل -ثالثة عقارية 8303عقار-البولمان كراج -حماه العامة المغفلة المساهمة للنقل األهلية شركة 1

2511726-033 

2525873-033 

2120915-011 

2523551-033 

2115264-011 

2 
 المحدودة والسفر للسياحة الرافدين شركة

 المسؤولية
 2238117 2240680 الوحدة شارع -القامشلي – الحسكة

 016-237247 5 غ. س145 رقم عقار-المحوري الشارع-السويداء المسؤولية المحدودة الشهباء سنديان شركة 3
251508-016 

230450-016 

4 

 راتب لمالكها البريدية للخدمات الفارس شركة

 المحدودة الواحد الشخص ذات هاجم بن فلوح

 المسؤولية

 2138005 9794 التجاري السوق امتداد-البرامكة- دمشق

5 
 اللوجستية والخدمات للشحن الهرم شركة

 المسؤولية المحدودة

 شحن مكتب مقابل خطاب بن زيد شارع صناعية منطقة – دمشق

 بساتين شاغور -2123/4 عقار- عودة
5448209 2259691 

6 
 للشحن وشركاه العوده محمود نصوح شركة

 المسؤولية المحدودة والنقل

 مقسم2122 عقار11 رقم كتلة-الصناعية المنطقة -عساكر ابن- دمشق

 بساتين شاغور 4و3
5430950 5436531 

7 

 البريدية والخدمات للشحن العز أبو شركة

 المحدودة الواحد الشخص ذات االساسية

 المسؤولية

 016-220324 016-232253 البلدية مرآب جنوب-الجالء حي-السويداء

9 
 والحواالت البريدية للخدمات القدموس شركة

 المسؤولية المحدودة المالية
 8754/2عقار-البلدية شرقي -الناصر عبد جمال شارع -طرطوس

319585-043 

316730-043 

3311901-011 

3311903-011 

10 

 المحدودة وشركاه حلبي سري خلود شركة

 ما وفق DHLل الحصري الوكيل)المسؤولية

 (التجاري بالسجل ذكر

 8887421 9289 ال اتش دي مكتب-تشرين جريدة مقابل -الميدان -دمشق
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11 
 المحدودة السريع للشحن الشموع شركة

 المسؤولية
 2167787 0952180685 للبريد السورية المؤسسة مقابل- فيكتوريا جسر- دمشق

12 
 المحدودوة والنقل للشحن المنورة افاق شركة

 المسؤولية
 6611962 6611961 28 المقسم رقم أ/9 العقار رقم- أرضي ط-سنتر كوين بناء-المزة

13 
 المحدودة البريدية للخدمات هفال شركة

 المسؤولية
 2262233 2228528 العاجل البريد مقابل-فكتوريا-دمشق

14 
 الداخلية المالية للحواالت العنكبوت شركة

 المسؤولية المحدودة

 رقم عقار العزيز عبد بن عمر جامع جانب الفارابي شارع – دمشق

4284/1 

9787 

099756000 
2167787 

15 
 والخدمات المالية للحواالت الفؤاد شركة

 المسؤولية المحدودة والشحن البريدية

 عقار-السورية المالية واألسواق األوراق هيئة مقابل-الشهبندر-دمشق

 جرش أبو 2و3235/1

2039-011 

0932200023 
4437691-011 

16 
 لمالكها الواحد الشخص ذات وانلي رامي شركة

 المسؤولية المحدودة وانلي رامي

 رقم عقار السوري التجاري بنك مقابل معاوية شارع الحريقة-دمشق

 جواني شاغور 1532

011-7004، 
011-2229901 

-2229904
011 

 011-4476783 9389-011 3660/9 عقار-االندلس شارع -ببيال – دمشق ريف حلباوي عدنان عبير السيدة 17

18 
 السريع للبريد اكسبريس مسارات شركة

 المسؤولية المحدودة
 011-5444025 0944750067 8836 العقار رقم– الخامسة العقارية المنطقة– الباشا بستان-حلب

 011-5442821 011-5442822 زينب السيدة كراج جانب-الصناعة-دمشق المسؤولية المحدودة حيالني و الوليد ابن شركة 19

 حمدو يحيى عدنان 20
 المنطقة-الجراح عبيدة أبو شارع-القيروان سوق-الحريقة– دمشق

 1502 العقار رقم– شاغور جود العقارية
2230528-011 2261950-011 

 


