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  موزعو جملة الدراسات الفلسطينية
  

 
  األردن

  وكالة التوزيع األردنية
  أرامكس ميديا

 3371: ب. ص

  األردن – 11181عمّان 
  )962-6( 5358855: هاتف
  )962-6( 5337733: فاكس

  JDAGroup@aramex.com: بريد إلكتروين
  

  اإلمارات
  دار احلكمة

  2007: ب. ص
  العربية املتحدة اإلماراتدولة  - دبي 

  )خطوط 4( )971-4( 2665394: هاتف
  )971-4( 2976066 - 2669827: فاكس

  alhikma@emirates.net.ae: بريد إلكتروين
  

 تونس
  للصحافة التونسية الشركة

  املغرب نهج ،3 االجتماعي املقر
  719 :ب .ص

  1000 تونس
  التونسية اجلمهورية

  322463 - 322468 (71-216) - 322499 :هاتف
  323004 (71-216) :فاكس

  sotupresse@sotup.com.tn :الكتروين بريد
  

  السعودية
  الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع

   84540: ب. ص
  11671الرياض 

  اململكة العربية السعودية
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  )966-11( 4871414: هاتف
  )966-11( 4870809: فاكس

   alwatania_dist_ksa@hotmail.com: بريد إلكتروين
 

  سورية
  الشركة السورية لتوزيع املطبوعات

  التجارة ثانوية جتاه -  البرامكة
  12035 :ب .ص

  السورية العربية اجلمهورية - دمشق
  )963-11( 2127797 – 2124831 - 2128248 :هاتف
  )963-11( 2128664 :فاكس

  distribution@tarassul.sy: بريد إلكتروين
  

  العراق
   مكتبة خالد
  شارع الربيع –حي اجلامعة 

  بغداد
  جمهورية العراق

  )964( 7901369510: هاتف
  Abu_waleed57@yahoo.com: بريد إلكتروين

  
  فلسطين
  الفلسطينية الدراسات مؤسسة
  487 بريد صندوق

  حبيبي إيميل شارع 19
  صيوناامل
  فلسطين - الله رام
  أو

  91457 القدس ،21649: ب. ص
  فلسطين

  )009722أو  009702( 2989108: هاتف
  )009722أو  009702( 2950767: فاكس

 ipsquds@palestine-studies.org: بريد إلكتروين
 
 
 



3 
 

  قطر
  التجاريةالعروبة  مؤسسة

  إدارة الصحف واجملالت والدوريات
  قسم التوزيع

  شارع حارثه بن سهل
  52: ب. ص

  دولة قطر -الدوحة 
  )974( 4310746 -  4440014 – 5531665 - 4424721: هاتف
  )974( 4429424: فاكس

 distribution@aecqatar.com: بريد إلكتروين
  

  لبنان
  شركة األوائل لتوزيع الصحف واملطبوعات

 الطابق األرضي -بناية فواز 
 خندق الغميق -شارع سعد 

  لبنان –بيروت 
  )961-1( 666315 - 666314: هاتف
  )961-1( 653260 :فاكس

  info@topspeedlb.com; topspeed1@hotmail.com: بريد إلكتروين
  

  مصر
  مؤسسة األهرام

  اإلدارة العامة للتوزيع
  شارع اجلالء

  11511الرقم البريدي 
  جمهورية مصر العربية -القاهرة 

 )202( 7704365 – 5796997: هاتف

 )202( 7703196: فاكس
 arabdist@ahram.org.eg: بريد إلكتروين

  
  املغرب
  والصحافة والنشر للتوزيع اإلفريقية العربية الشركة

 سجلماسة زنقة ،70
  املغربية اململكة - البيضاء الدار

  00 92 24 522 00212 :هاتف
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  14 92 24 522 00212 :فاكس
  sapress@sapress.ma :بريد إلكتروين

 
  

  الواليات املتحدة األميركية
Media Marketing Research, Inc. 
52‐01 29th Street 
Long Island City, NY 11101‐4443 
USA 
Tel:  718 472 5488  
Fax:  718 472 5493 
Email: mediamar@mediamar.us 

  
  اليمن

  الدار العربية للنشر والتوزيع
  حي اجلراف

  التحرير – 4628: ب. ص
  اجلمهورية اليمنية -صنعاء 

  009671- 331797: فاكس/هاتف
  00967711523996 – 0096777235072: موبايل

  aldaralarabia@y.net.ye: بريد إلكتروين
 
 


