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 واخلدمات املرتبطةالشركات املرخصة لتقديم اخلدمات الربيدية 

                                                                                    

 شركة بريد عمان ش م ع م 

 روي – مطرح والية - مسقط حمافظة:  املوقع

 24769999: تلفون

  omceo@omanpost.: اإللكرتوني املوقع

 npost.comwww.oma: اإللكرتوني الربيد 

 

 

 

 شركة أرامكس مسقط ش م م 

 وير اجلنوبيةاخل –  بوشر والية - مسقط حمافظة:  املوقع

 24473000: تلفون

  d.habousht@aramex.commohamma :  اإللكرتوني املوقع

 www.aramex.com:  اإللكرتوني الربيد 

 

 

 

 شركة دي أتش أل أكسربيس العاملية ش م م

فعات املطارتمر –والية السيب  -حمافظة مسقط :  املوقع  

24520114تلفون:   

 zulaikha.Ali@dhl.com  :املوقع اإللكرتوني

 .omwww.dhl.com  اإللكرتوني:الربيد 

 

 

 

 

http://www.omanpost.com/
mailto:mohammad.habousht@aramex.com
mailto:mohammad.habousht@aramex.com
http://www.aramex.com/
mailto:zulaikha.Ali@dhl.com
http://www.dhl.com.om/
http://www.dhl.com.om/
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 الشركات املرخصة لتقديم اخلدمات الربيدية و اخلدمات املرتبطة -تابع 

 

 

 م م ش شركة عمان للربيد العاجل

 روي –  مطرح والية- مسقط حمافظة:  املوقع

 24833311لفون: ت

   www.fedex.com/om  :اإللكرتوني املوقع

 cs@fedexmct.com.om:  اإللكرتوني الربيد

 

 

 الالمعةاملشاريع 

 روي –  مطرح والية - مسقط حمافظة:  املوقع

 24560944: تلفون

 www.eliteairborne.com:  اإللكرتوني قعاملو

 co.com-vikas@elite:  اإللكرتوني الربيد 

 

 

 شركة فالكون للخدمات اجلوية والنقل ش م م 

 نوبيةاملواحل اجل –والية السيب  -حمافظة مسقط :  املوقع

     99330885 /22351801تلفون: 

     www.fastcooman.com:  املوقع اإللكرتوني

 avanish@fastcooman.com الربيد اإللكرتوني:

 

 

 

 

 

http://www.fedex.com/om
mailto:cs@fedexmct.com.om
http://www.eliteairborne.com/
mailto:vikas@elite-co.com
http://www.fastcooman.com/
mailto:avanish@fastcooman.com
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 ربيدية و اخلدمات املرتبطةالشركات املرخصة لتقديم اخلدمات ال -تابع 

 

 

 

م م الطائرة األوىل اللوجستية ش شركة  

روي –  مطرح والية- مسقط حمافظة:  املوقع  

  24816570تلفون: 

  www.firstflightme.com:  اإللكرتوني املوقع

 Abdulrauf@firstflightme.com:  اإللكرتوني الربيد

 

 

 

 م م ش السفريات املتحدة شركة

 روي –  مطرح والية- مسقط حمافظة:  املوقع

 24755075/  24755010تلفون: 

 www.ocsmiddleeast.com    اإللكرتوني املوقع

 info@ocsoman.co:  رتونياإللك الربيد

 

 

 م م ش القمر للشحن السريع شركة

 روي –  مطرح والية- مسقط حمافظة:  املوقع

 99317025تلفون: 

     www.moongrp.com   :اإللكرتوني املوقع

 khalfanaa@gmail.com  :اإللكرتوني الربيد

 

 

 

http://www.firstflightme.com/
mailto:Abdulrauf@firstflightme.com%0b
http://www.ocsmiddleeast.com/
http://www.ocsmiddleeast.com/
mailto:info@ocsoman.co
http://www.moongrp.com/
mailto:khalfanaa@gmail.com
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 الشركات املرخصة لتقديم اخلدمات الربيدية و اخلدمات املرتبطة -تابع 

 

 

 

 شركة وكالة اخلليج ش م م  

 اخلوير –والية بوشر  -حمافظة مسقط :  املوقع

 24477888تلفون: 

 www.gac.com/Oman:  املوقع اإللكرتوني

 sameeh.abdullatif@gac.com : الربيد اإللكرتوني

 

 

 

 شركة السريع لإلستثمار ش م م 

روي  –  مطرح والية– مسقط حمافظة:  املوقع  

99101733تلفون:   

   www.atsglobex.com:  املوقع اإللكرتوني

 cm@atsglobalxpress.com:  الربيد اإللكرتوني 

 

 

 شركة قمر الزرقاء للشحن الربي السريع  ش م م

روي  –  مطرح والية– مسقط حمافظة:  املوقع  

24560944تلفون:   

 www.bmiexpress.com  : ونياملوقع اإللكرت

 shahzad@bmiexpress.com :الربيد اإللكرتوني

 

 

http://www.gac.com/Oman
mailto:sameeh.abdullatif@gac.com
http://www.atsglobex.com/
mailto:cm@atsglobalxpress.com
http://www.bmiexpress.com/
mailto:shahzad@bmiexpress.com
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 الشركات املرخصة لتقديم اخلدمات الربيدية و اخلدمات املرتبطة -تابع 

 

 

 

 م م بريد مسقط ش شركة

 روي –  مطرح والية- مسقط حمافظة:  قعاملو

 97984453تلفون: 

  www.muscatpost.com: اإللكرتوني املوقع

 suhail@muscatpost.com  :اإللكرتوني الربيد

 

 

 

 شركة ارسال للنقل السريع ش م م

 غال –والية بوشر  -حمافظة مسقط :  وقعامل

 95446844تلفون : 

  shihab.r@ersal.om  : املوقع اإللكرتوني

 www.ersal.om : الربيد اإللكرتوني

 

 

 شركة احلل املناسب  ش م م

الغربة  –  بوشر والية– مسقط افظةحم:  املوقع  

95031333تلفون :   

 www.bmiexpress.com  : املوقع اإللكرتوني

 shahzad@bmiexpress.com: الربيد اإللكرتوني

 

 

 

http://www.muscatpost.com/
mailto:suhail@muscatpost.com
mailto:suhail@muscatpost.com
mailto:shihab.r@ersal.om
http://www.ersal.om/
http://www.bmiexpress.com/
mailto:shahzad@bmiexpress.com
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 خلدمات الربيدية و اخلدمات املرتبطةالشركات املرخصة لتقديم ا -تابع 

 

 

 

م م ش اخلليج األوىل للتكنولوجيا شركة  

واحة املعرفة –  السيب والية- مسقط حمافظة:  املوقع  

95791851 /24170612: تلفون  

 www.gtx.om   :اإللكرتوني املوقع

  alharthi@hotmail.com-nadia:  اإللكرتوني الربيد

 

 

 دمة الدوليةالسهم املتق

 املواحل اجلنوبية –السيب  والية- مسقط حمافظة املوقع:

 97698896 /97210013تلفون: 

   www.tfmex.com   :اإللكرتوني املوقع

 saud.shirshikar@tfmex.com : اإللكرتوني الربيد

 

https://www.gtx.om/
https://www.gtx.om/
mailto:nadia-alharthi@hotmail.com
http://www.tfmex.com/
mailto:saud.shirshikar@tfmex.com
mailto:saud.shirshikar@tfmex.com

