
كة كة اسم الشر رقم الهاتفعنوان الشر

يكه 0795379368الرمثاايمن عواقله وشر

ي واوالده كة تيسير الخضر 1827914635165/4751803/4655573عمان وسط البلد ص ب شر

اق للتخليص م ر م0الير 0796055011(921646)ص ب /جبل الحسير

كاه ي/ الرمثا ضيف هللا ابو عاقوله وشر
 
ق 7380911/0796776730الحي الشر

كاه للتخليص ي وشر
ر الحسينر 1505654616177/178ب 0شارع الهاشمي عمارة االيتام ص/عمانجميل يوسف حسير

يكه كه فراس احمد فارس وشر 0799344004مجمع رائد شقير/ عمان ماركا الشماليه مقابل محطه المناصير شر

ر دوار فراس مجمع ابده التجاري طعبدالمنعم عبدالعزيز واوالده 25653620/0795018706جبل الحسير

كاه 053826226/077299009ح0م 32المنطقه الحره الزرقاء ص ب موىس احمد صبح وشر

ي شواقفه
5925200عبدون الشمالي/ عمان محمود ووصفر

كاه 5523367/053826145المنطقه الحره الزرقاءفالح البشابشه وشر

يكها ي / اربد اروى الروسان  وشر
0795491952مقابل بنك لبنان والمهجر/ شارع فراس العجلونر

يكه ر موىس عواد وشر 941625/111945526905/0795543589ب 0منوره قرب مطابخ جورسال ص/م0شياسير

916833الزرقاء المنطقه الحره/ الزرقاء ابو سمحان والغويري

كاه 5559081خ723826650/05ب 0المنطقه الحره الزرقاء صخالد عبدالرحمن محمد الهزبر وشر

053838034جمرك العمريالدويري والعنانزه للتخليص

5828766/5821825الدوار السابع/بنايه سوق فرج التجاري م.م.الحلم للتخليص ذ

يكه كه محمد فواز الختاتنه وشر 0796085551/العقبه شر

يكه 2022399/2034082 العقبه2317ب 0ص/ العقبه عقاب اليوسف وشر

كاه كة سىه محمد احمد الخزعلي وشر 0796808707 الرمثا336ب .مجمع البلدية ص/الرمثاشر

يكته للتخليص 5160226طارق-  عمان 641ب 0ص/ جمرك عمان منتض طنجير وشر

يكه 4651975/216304المنطقه الحره الزرقاءفوزات عيد محمد جدوع وشر

كاهم 1821784614479/4753748عمارة عطيه  ص ب /شارع وادي صقره/عمان بشير اسحق محمد الشيخ ذيب وحمد بشير اسحق ذيب وشر

9407305680438/916553ص ب / عمان الحمزه للتخليص عل البضائع

فس س سير 111814625445/4627042 رمز 1063ب .شارع الخيام  ص\عمانليفانت اكسير

يكته 4622064عمان بنك االردن/ شارع وادي صقره\ عمان محمد عنبتاوي وشر

183681/111184638973/4647355ب 0خلف مطعم القدس ص/وسط البلدمحمد صالح ابو رمان واوالده للتخليص

يكته 4742988مجمع النهار التجاري/مرج الحمام/عماناحمد كريم النهار وشر

انس للوكاالت المالحيه والتخليص ي  ص\عمانمالي 
9218055663914/5666085ب .الشميسانر

ر /عمان االقىص لنقل وتخليص البضائع وزه/ جبل الحسير 4616370/4616378عماره الفير



كاه كة عماد شحروري وشر 0777778360 االردن11194 عمان 942325ب .ص/ تالع العلي / عمان شر

كاه 3838004/05العمريميمونه الرواشده وشر

كاهم للتخليص والنقل 111184624005/4634004 رمز6348ب .ص/عمارة سطعان/وادي صقرهصويص وشر

111524654120/4652030 عمان520332ب .عمارةالشابسوغ ص - عمان محمد مصطفر الناطور واوالده لتخليص البضائع

يكها كة منر حسن وشر ر/عمانشر ي/ مجمع عادل القاسم /جبل الحسير
5670404الطابق الثانر

انزيت 647278135/7252812ب .ص\اربدالقدس للتخليص ونقل البضائع بالي 

كاه 0795559799 / 0795541944الحي الشمالي- الرمثا فالح الخزاعله وشر

كاه 7383434/7380802/ عمان778336 تلفون 496الرمثا ص ب خلف عبدالقادر البشابشه وشر

25795553292ب .الرويشد صالفريحات والشبول

يكته ي وشر
3826011/5900595/079المنطقة الحرة الزرقاءوجيه المومنر

كاه يدي 241ب .الرمثا صبالل ابوشحان وشر 214107381433/7380280 الرمز الير

كاه لتخليص البضائع /3287383302ص ب \الرمثاسامح بشابشه وشر 608578خ

كاه للتخليص 17164642232/4627815جبل عمان الدوار الثالث ص ب موىس حنا الخوري وشر

كاهم ي وشر ي/الرمثا ابناء زيد فواز الزعنر 0795486777الحي الغرنر

انزيت 64027383419/027278135ب 0اربد صالتوفيق لنقل وتخليص البضائع بالي 

يكه ي التل ص ب / عمان عبدالكريم المناصير وشر
5540306(942302)شارع وصفر

203250777528333ب .ص\شارع الهاشمي \عماناالردنيه للشحن وتخليص البضائع

ر م0الجازي التجاريه م 5662111/5668388(11192)عمان  (921409)ص ب / جبل الحسير

ر للتخليص ونقل البضائع 111184622123/4622125 رمز 579ب 0ص/ ش الهاشمي/وسط البلدياسير

كاه لتخليص البضائع ي وشر
كة مروان الزركانر 111184623012/0795554904 رمز183102ب .شارع الشابسوغ  ص\عمانشر

/7383463 اربد1748ب .حي الجوازات القديمه ص/الرمثاالروسان ابناء عم 662071خ

كاها كه رجاء سعد الخليلي وشر
0796606079المنطقه التجاريه الثانيه/ العقبه شر

4023923/4022933 وسط البلد756ب .سحاب ص/المدينه الصناعيه/عمانالجابري للتخليص

111815861320/5854943 رمز2413ب0الصويفيه عمارة قض الحمره صعلي صالح هليل واوالده للتخليص

ر ومحمد قطيشات 9108984611085/4611268بنك االردن  ص ب /وادي صقره/عمانحسير

كاه بور / عمان عطيه نوفل وشر ر غزال عماره روحي القدومي رقم / طير 5054408(391)نزول عير

كاها يدي  (25)مجمع احمد القضاه التجاري ص ب /  عمان ناديا هلسا وشر 0795545872(11118)الرمز الير

انزيت ي  ص\الرمثاالنهضه للتخليص ونقل البضائع بالي  2727383291/6254156ب .الحي الغرنر

انزيت /7243151 اربد300ب 0ص/الرمثاالوحده للتخليص ونقل البضائع بالي  5585220خ

كاه للتخليص ونقل البضائع  5560836/5560837 االردن11118 عمان 6233ب . ص34ش بغداد عمارة /ام اذينه/عمانالمسؤوليه0م 0النير وشر



3817383019/6254147ص ب /الرمثا االغوار لتخليص البضائع

انزيت كاهم للي  026254210/0795504011(930102)جمرك عمان ص ب ابناء نشأت زكريا وشر

كاه للتخليص ونقل البضائع ي وشر
ي \الرمثارياض الحورانر 7381092/0795576210دبة نمر/الحي الغرنر

انزيت يه االردنيه لتخليص البضائع والي  /7273508الرمثا الحي الشماليالير 848666خ

205345668566ب .  ص6ط/العبدلي عمارة شيكاغوعثمان للتخليص ونقل البضائع

كه غرناطه للتخليص ذ م م يدي  ( 184209 )عمان ص ب شر 4650495/4703221( 11118)الرمز الير

كاه 9102844616151/0795517854ب0وادي صقره مقابل بنك االسكان صمحمد ابو عرقوب وشر

كاه 74724657074/75/76ب .اللويبد عمارة الشخشير ص/عمانصالح الخطيب وشر

كاه 3826450/0795524303ح0 م63ب 0المنطقه الحره الزرقاء صخلف ابوالعيس وشر

كاه 77797811عماره الداود/عمان جالل الفندي وشر

يكتهم م وياش مصلح وشر ر يدي 620682عمان ص ب زياد الير 111620795534594 الرمز الير

كاه 47526904752694/4752693 فاكس620566ب .القويسمه  ص/ عمان زكي الناطور وشر

قيه الدوليه للتخليص ونقل البضائع 4621775/5656270االردن (11180) 815408ص ب /جبل اللويبده الشر

5694144/ 111855690880 رمز851325ب 0ملك التجاري ص/الرياضيه0مالنش للتخليص والنقل الدولي محدوده المسؤوليه

يكهم 2018656/0795530645(1437)ب 0ص/ عرموش سني  /العقبه ابناء سالم العبيدهللا وشر

كاه ر احمد ابراهيم عمرو وشر كة امير 594652154ب .شارع األمير محمد ص- وسط البلد - عمان شر

ي جراوش واوالده
كة هانر رشر ي التجاري ص/جبل الحسير

2306495652303/5652306ب0مجمع الحسينر

كاه 5150858/5154699المدينه الرياضيه/  عمان احمد عبد الحياري وشر

كاه 40791300004مجمع البقاعي ط / عمان وسط البلد شارع بسمان مهند عريضه وشر

المدورهخالد سليمان مرعي العطون واوالده

كاه يد االلي البلدماجد المجالي وشر /4623688عمان مقابل الير 166118خ

يكته ي ص/ الرمثاحسن عبدهللا سليمان ابو النض وشر
 
ق /4187381953ب0الحي الشر 5565283خ

6254212/0795508408حي السوق/الرمثاعيىس الخزعلي وموفق الطويط

كاه 4752100/4739054دوار الحديد- القويسمه / عمان جمال ابو ورده وشر

ي واخوانه
المدورهحازم حامد احمد التلهونر

0795713670خ ش  العز بن عبدالسالم مجمع هاشم التجاري/ الدوار السابع م0م0المنار لنقل وتخليص البضائع ذ

كاه 24105/3838037ب .الرمثا صخالد ابو شحان وشر

ر  ص/ماركانوفل وخوري للتخليص 68074883385/0795537891ب .مقابل مدرسه الالتير

ي واوالده 0795595669عمارة المنارة/شارع بسمان \عمانذياب الحلنر

كاه لتخليص البضائع 0795692104خ  053838019العمريمحمد عنايا وشر



يكته 0795713610المدورةعبدهللا الجازي وشر

2130964/03المدورةقاسم صبحي ابوعوده واوالده

كاه 0321309645814964/2130964تلفون / المدورة عبدالرحمن العقايله وشر

كاهم كة علي وعبدهللا العطون وشر
2130964المدورةشر

المدورةرجا عبدالرحيم صالح واوالده

ي سالمه والنجادات
كة بنر 0777773896العقبةشر

كاه للتخليص ونقل البضائع 2236254141/7382910ب .بجانب مجمع الدوائر ص/الرمثاابوعامود وشر

كاه ي وشر
بان  كه جعفر الشر 1223826463/4742692ب .ابوعلندا ص\عمانشر

ي واخوانه لتخليص البضائع
659626عمان 38324ب .الدوار الثالث ص\عمانوليد العورتانر

111964615612/4452052 عمان961821ب0الدوار االول ص/جبل عمانصالح الصالح واوالده

يكهم كة سماح صالح وامل محمد وشر ر - عمان شر 0796933942شارع القدس- المقابلير

انزيت كاهم للتخليص ونقل البضائع بالي  4653236/4621956 جبل عمان2361وسط البلد ص ب / عمان تادرس وشر

كاه انس/شارع الكرنيش / العقبهمعن شفيق صالح وشر 2015615/6295105عمارة مالي 

كاه 0795809162/0785809162قرب البنك االهلي/ جمرك عمان /عمان مازن حسن وشر

ر البشابشه واخيه /3367095515/7380550ب .ص/ الرمثانضال محمد حسير 5537448خ

1566625117/625116ب .شارع الهاشمي ص\عماناالردن لتخليص ونقل البضائع ذ م  م

عمان 41104751804ب .ماركا ص\عمانحامد ابوديه واوالده للتخليص عل البضائع

ر قعوار واوالده ي ص\عمانامير
5603703/5604696 االردن11118 عمان 7806ب .الشميسانر

يكه كة تيسير اسعد وشر ر  ص\عمانشر 111964629645 عمان19176ب .ش الملك حسير

784406عمان 621369ب .شارع مادبا  ص\عمانعمر محمد الناطور ومحمود محمد غضيه للتخليص

كاه كه غيث شواقفه وشر 5925201الشارع العام\الرمثاشر

انزيت ر ص\عمانالعالميه للتخليص ونقل البضائع بالي  9218955669803/5670124ب .جبل الحسير

كاه 0795556340/0795533970خط الشام/ الرمثاحسن محمد ضيف هللا ابو عاقوله وشر

يكه ق االوسطزياد الطعان وشر 4778271/4778273(1)مجمع الفراج رقم /دوار الشر

ي ص ب / الرمثا  جهاد بشابشه واخوانه
0795538519(339)خلف الدفاع المدنر

ي صعبد الغافر ودماطي /4652715 اللويبده911710ب0وادي صقره قرب البنك العرنر 542401خ

ر  ص ب / عمانرمضان وعبد العال وطرخان 11131653524 ب 0ر  (4017)شارع الملك حسير

كاؤه ي  ص- الرمثا فراس ابوعاقوله وشر
 
ق 1103838070/0795002008ب 0الحي الشر

/6234945(532)شارع الشهداء ص ب /المفرق سفيان ومنقذ عبدالفتاح 554467خ

يكه ر شارع مادبا خلوي / عمان مروان محمود وشر 0795840914737521/4737520كليه حطير



كاه 5538467مجمع ابو قمر/الجاردنز /عمانمحمد عبدالقادر فالح البشابشه وشر

خ ف 5444667الحي الشمالي/الرمثا باسل وقاسم خزاعله

يكه 6231799شارع علي عابديه- المفرق حداد وشر

يكه 120454656652/4619665ب الزرقاء 0ش السلط ص/العبدلي- عمان عماد خالد مساد وشر

كاه ر/ عمانطه ابراهيم عمرو وشر 4659385/0795613649ش بسمان مقابل محمص شاهير

كة عمار ابو الضبعات وابراهيم ابو الضبعات 0798181921وسط البلد/ العقبةشر

يكه 027382007/0795994007 الرمثا112ب 0الرمثا حي الجوازات القديمه صمفلح بشابشه وشر

كاه ر عوض وشر 111184651855 عمان182602شارع وادي صقره ص ب / عمانيوسف حسير

كاه 053838026/0795230071جمرك جابراحمد خالد محمد الرشدان وشر

7382257/6732061/079الحي الشمالي/الرمثاعلي ومحمد الخريف

يكه ي وشر
ي نايف العورتانر

 
4629583/0795526756 القويسمه38334ب 0الدوار الثالث ص/جبل عمانشوق

كاه ي / شارع عامر بن مالك / خلدا خطاب محمد البنا وشر
585333740عماره / مجمع الحسينر

كاؤه 0795545390شارع البنوك/ الرمثامحمد البشابشه وشر

كاه ي وشر
كة ديرانر 5528033و  5528088(55)شارع الكوفه  مجمع رقم / ام اذينه / عمان شر

كاه ي وشر
ي ص زهير سعدي الحانون 

 
ق 2660795987713/027381467ب 0الرمثا الحي الشر

يكه ع الرئيىسي/ مغير الشحان سعود عقيل حمدان الشحان وشر 6259144/0795606575الشر

كاه ي وشر /7384663الحي الشمالي/ الرمثا نارص سليم بشير الزعنر 536466خ

كة العال للتخليص عل البضائع ي/ عمان شر
4655820/4655830العبدلي عماره البلبيىسي الطابق الثانر

يكه /119535664741 رمز 2405ب 0شارع الجاردنز ص/ عمانمحمد ابراهيم عربيات وشر 573741خ

كاه ي / عمان عطاهللا الحسبان وشر
ي/ الشميسانر

0795526112 /5105610عماره زهره الشميسانر

كاه /7381405الحي الشمالي/الرمثاعيد الحميدي وشر 579706خ

يكه ي وشر 0795542900ا خط الشام/  الرمثا فراس محمود الزعنر

كاه 282911282910/283024فاكس  (223)الرمثا ص ب شادي فالح فالح ابو عامود وشر

كة احمد ابو الليل وسليمان سمور 0785227171جمرك جابر/ اربد شر

كة يوسف العقاربه وورثه منصور العقاربه 0796584523عمان  الهاشمي الشماليشر

يكه 37005/3826394خط الشام ص ب / الرمثا سامر فيصل سليم النابلىسي وشر

35517/079المدورهابناء داود الطراونه

يكه كه عيد احمد سالمه الحنيطي وشر 0798877882اربدشر

كاه ي/الجاردنزقفطان عبدالكريم محمد الرواشده وشر
5519625/0795596998مجمع العساف سني  طابق الثانر

كاه رموىس خالد عيىس وشر 111214619897/0 عمان211741ب0عمارة مولينكس ص/جبل الحسير



يكه ر محمد ربيع وشر ي ص ب / جبل الحسير
3309510795007970مجمع الحسينر

كاه 64252812/278135ب 0اربد شارع عمر ابن الخطاب صتريزه اسطه نمر غاوي وشر

يكه كه عامر العنانزه وشر 0795301095جمرك عمانشر

ر بجانب الضمان االجتماعي- عمان م0العربيه االمريكيه للتخليص والنقل م 5515111/5693893ضاحيه الحسير

كاه ينضال الياس عيد قواس وشر
5651620/0795513113عمارة النارص سني /ش الثقافه/الشميسانر

كاه ه هيا عمارة عرموشعامر عبيدات وشر  االمير
/2031687العقبه مقابل مستشفر 5516899خ

يكه ف التميمي وشر كة اشر 0795004298شارع الحدود- مركز جابر - المفرق شر

كة اتقان للتخليص ذ 2025541680/5541690 مكتب 188بنايه رقم / شارع مكه / عمان م.م.شر

كاهم 5670765/4707071عمارة البيجاوي/شارع الملكةرانياالعبدهللاالقاق وعنقور وشر

ر عماره الرشدان/ عمان نجمه االردن للتخليص والنقل محدوده المسؤوليه 4615126/4615129جبل الحسير

كاه ي وشر 1119605157572/0795300411 رمز960711ب 0حي المدينه الرياضيه صاحمد الزعنر

كة السيف للتخليص ونقل البضائع يشر
ف/الشيمسانر 25650981/5676821ط/عماره طارق سني /ش عبدالحميد شر

ي ص / عمان م0 م 0الحريه للمالحه والنقل والتخليص ذ 
5652605/5652614(11192) ب 0 ر 921139ب 0الشميسانر

7996850280عمانايمن الضايره وزياد المجالي

كاه كة عمران ابو عيده وشر 1181406/4026251 عمان 143770ب .ام بطمه ص/ الموقر شر

كاه ي ابو ورده وشر
 
كه  مرسيدس/ الرجيب رامي شوق 0795559699مقابل شر

كاه 403374/077اربد/ مدينه الحسن الصناعيه سلطي الربيع وشر

كاه 0795318424وسط البلد/الرمثا علي الطويط وشر

يكه 0788672412قرب شعبه االتصاالت- الرمثا ماهر خزاعله وشر

ي واوالده كة احمد محمد الزعنر
4029318/0795808340م ص سحاب/ عمان شر

كاؤها 0795339772عمان وادي صقرهمنال محمود عبدالدين وشر

ف ط / العبدلي محمد عبدالرحمن الكردي واخيه 20795536081مجمع شر

كاه 5160651المنطقه الحره الزرقاءمصطفر المنىسي وشر

5290022خالمنطقه الحره الزرقاءنارص النوارصه واوالده

كة ابراهيم الغنيمات و سليم عبدهللا ر- عمان شر 0799900939جبل الحسير

يكه كه زياد عوده ابو حجيله وشر 795107472المنطقه الحره الزرقاءشر

كاه ي سعيد وشر
ر بنر 5037024/079المنطقه الحره الزرقاءعبدهللا حسير

كاه ر علوان عطير وشر 027382540/0796907710 الرمثا208ب 0المنطقه الحره الزرقاء صحسير

ي
796603195المنطقه الحره الزرقاءعلي عبدالعزيز وعلي ومحمد المومنر

يكه ر خالد الصوري وشر 2126700795525092/077772622ب0العبدلي عمارة خصاونه ص/جبل الحسير



يكه /0795815889 الزرقاء1637ب 0المنطقه الحره الزرقاء صبشير عمر وشر

كاه كات/الزرقاء 0ح0معصام المنىسي وشر 0795596791مجمع الشر

ي التل /عمانالكوكب للتخليص عل البضائع
ي/شارع وصفر 5525017/5525047عماره البنك العرنر

كاه 0788737854جابرفالح نزال جهيم وشر

المدورةورثة مشهور ابو تايه

كاها 0795924584جابرفاطمه احمد مخاط عوده وشر

كاه ي فالح الحرافشه وشر 0795924584جابرابراهيم راحر

ي ص ب / عمان م.م.برج العرب للتخليص ذ
5659397 /67025659395)الشميسانر

يكه ي عماره رقم / المدينه الرياضيه / عمانرأفت محمود وشر
5159994(5)شارع القبانر

يكه ي الحرافشه وشر 0797255584جابرمالك ابراهيم راحر

5662836 /5662830(6702)جبل اللويبده  ص ب / عمان المشاري    ع للتخليص

يكه كة رأفت عرموش وشر 111620795709525ر ب  (620946)الوحدات ص ب / عمان شر

كاه ي وشر 111404647320/4614989 رمز425724ب 0عمارة البلبيىسي ص/العبدليبهجت الجعير

ق االوسط للتخليص عل البضائع ر  / عمان الشر يدي  (20071)ص ب  / ضاحيه الياسمير 064205553(1118)الرمز الير

كاه لتخليص البضائع 111965668585/2014945 عمان961318ب .ابو الراغب ص/العبدلي عخالد عوده وشر

انزيت ي بالزا عماره رقم / وادي صقره / عمان العربيه لنقل وتخليص البضائع بالي 
4617590/4622592(106)مجمع سين 

يكه 732498/603528اسكان الكهرباء/ ابوعلندا/ عمانايمن الروسان وشر

ي ص ب  األردن- كونه و ناجل 
5664128 االردن11110 عمان 926449الشميسانر

انزيت االردنيه ر نقل بضائع الي  ي التجاري/ جبل الحسير
5666620مجمع الحسينر

كاهم 9506265818636/0795558078ب .الدوار السابع ص\عمانزيد واحمد النسور وشر

ي ص- عمان النجاح لتخليص ونقل البضائع
18074636225/4622066ب 0سوق الذهب عماره ماضر

كاه 0795102067الرمثا الحي الشماليالبشابشه وشر

كائها الرمثا 280988 الرمثاامل ابو عاقوله وشر

111184886155/4886177 عمان183292ب 0ماركا الشماليه ص/ عمان م0البدر للمالحه والتخليص م

0795546706/079988203ابو علندا شارع اهل الكهف/ عمان العلي وبخيت

ي التل/عمانم0م0كريم للمالحة والتخليص ذ
1821545698724/5698602ب 0عمارة عمون ص/شارع وصفر

يكه رفهد ابو سليم وشر 808795558332 مكتب 8عماره عادل القاسم ط / جبل الحسير

كاه ر دراوشه وشر /5338762/5339062طابق االول/عمارة الحمدي / شارع الجاردنزياسير 5126999خ

ر وشحاده 053937553/0795755643المنطقه الحره الزرقاءحسنير

كاه 4202025524609/077341408/5524619تالع العلي عماره مرام سني  ص ب / عمان عبدالوهاب ابوهزيم وشر



5650400/0795526098(11151)رب (263)الدوار السابع ص ب/عمانعبدهللا ورمزي حميد

يكه ه رويال/ الرمثازياد السناجله وشر ر 7382254/0795232204خط الشام بجانب مني 

كاه 1053993567/0795084445ط (161)شارع مراد عماره رقم / الزرقاء عمادابراهيم الصعوب وشر

ي فارس
11134795534299 ر ب 15446العبدلي عماره الداود ص ب /عمانالروسان وبنر

كاه 5531588/0796322344شارع المدينه المنوره مجمع عمر التجاري/عمانهيثم حتامله وشر

يكه كة جمال ابوسالم وشر ي شارع الملكه نورشر
0795571640 / 5689850عمان الشميسانر

يكته 0795728892 / 5547999(1790)مجمع سعد ص ب /تالع العلي/ عمانزياد السكر وشر

يكه كة محمد النمرات وشر ر ص ب / عمانشر 4645022(11193)ر ب  (930429)جبل الحسير

يكته ي/الرمثارامي البشابشه وشر
 
ق 07957428117 /027381952الحي الشر

كاه ي/ الرمثا اكرم طايل الخزعلي وشر 795819797الحي الغرنر

يكه ي/ الرمثاعمر البشابشه وشر
 
ق 027381546/0795928942الحي الشر

كاه ي/الرمثاسليمان مصطفر مفلح ابوعاقوله وشر
 
ق 027381312/0795238344قرب االحوال المدنيه/الحي الشر

كائها ي/الرمثاغصن البان حسن النمرات وشر 0795475414/  02738371الحي الغرنر

كاه كة خالد احمد البشابشه وشر 27382260خط الشام/ الرمثاشر

يكه 0796690091الحي الشمالي/ الرمثا عبدهللا الرواشده وشر

27248306اربدعلي وفياض سعد الدين عبيدات

يكته 795609249الرمثامحمدالهزبر وشر

كه ثريا للتخليص ذ م م 111855934106 رمز بريدي  852098عمان بيادر وادي السير الجندويل ص ب شر

كاه كة توفيق الفاضل وشر 796728799الرمثا الحي الشماليشر

يكه ييوسف الجدايه وشر
032015419/0795409350عمان الشميسانر

كة الباتروس للتخليص والخدمات اللوجستية 34633089مجمع الحسن التجاري الطابق /شارع عرار /وادي صقرة / عمانشر

يكه 0777834386اربدمحمد احمد مساعده وشر

ي وعبابنه
027550808/077754329شارع القدس/ اربدالمومنر

كاه ر- الوحدات مجد الزيود وشر 795002811مقابل كلية حطير

يكته 0795050605بجانب المتضفيه- الجبل الشمالي- الرصيفه سعيد سلمان وشر

يمحمد ويامن المجالي 795238499االرزق الجنونر

كاهما كة وائل ومحمد الهياجنة وشر 027255653/0795409386عماره الحمراء/شارع السينما/اربدشر

كاه 0795675583المنطقه الحره الزرقاءالمي حبيب وشر

يكه كه حسام الغرايبه وشر ر / عمان شر ر سني / الياسمير 4389800مجمع الياسمير

5661511مجمع خلف سني /تالع العلي/عمانمحمد عطير و خالد السنجالوي



2019924 /2019923وسط البلد/ العقبه الروسان ومسوده

يكه 0795135325الحرة الزرقاءعبد ربه عليان وشر

كاه 0799119957حي نزال/ عمان عامر فضه وشر

كاه 795153986عماره الخليلي/دوار جمرك عمان/عمانعماد عمر وشر

يكهم كة الصعيدي ومهدي وشر رشر فة-المقابلير 06/4750131شارع الصخرة المشر

يكته ي/المغير /اربدرائد جيموخه وشر 0777403809الحي الجنونر

يكه ي/ الرمثا محمد ابراهيم موىس سمرين وشر
 
ق 796913178الحي الشر

يكه 0788881830الرمثا/اربداحمد بركات وشر

كاه كة زياد التميمي وشر 25662913عمان مجمع شيكاغو التجاري الطابق السابع م رقم شر

انزيت والتجاره كه كيا صالنعيم للتخليص ونقل البضائع والي  بور مقابل شر خ111915052127/541789 عمان 911045ب 0طير

كاه /6300964647797ب 0عمارةبيتنا ص/سقف السيل/عماننادر يوسف المهدي وشر 721024خ

كة عربيات وعبدالهادي يف نارص بن جميل/ تالع العلي /عمانشر ر/شارع الشر 0795585058خلوي  / 5533805قرب مؤسسة الغصير

يكته كة حسن برغال وشر 0795425579عمان ابو علنداشر

8303704652154/4652157ش االمير محمد ص ب \عمانالوطنيه للتخليص ونقل البضائع

ي الطابق الثالث/ الصويفية / عمان الغدق للتخليص و الوكاالت التجارية
5854744مجمع الحسينر

يكه ي وشر كة عبدهللا حسن الزعنر خلوي 0796471070دوار الرمثا/ خط الشام - الرمثاشر

كاه كة عزيز شتات وشر 0795512229الحي الشمالي- الرمثا شر

يكه كة محمد عايد ابو عاقوله وشر 200788702310خط -الرمثاشر

214100785969337 الرمثا 44ب .ص/ الرمثام0م0الدار المتحده للتخليص والنقل ذ

يكه ي وشر كه محمد محمود الزعنر
ي التل/ عمان شر

0795408305شارع وصفر

ي/ شارع الكسوه/ تالع العليحداد وكشت
558846/55الطابق الثانر

يكه كة جمال محمد موىس ابو عاقوله وشر 0795770796خط الشام- الحي الشمالي - الرمثا شر

كاه كة عمر نواف ابو عاقوله و شر 07995980211خط الشام/ الرمثا شر

يكه كة مهند عيىس ابو عراق وشر 02/7381701خط الشام-الرمثاشر

ي عمر
كة سامر عبابنه ورائد بنر سامر عبابنه/ 0777534437عمان/ ابو علندا /دوار الجمركشر

كائها ي ملحم وشر
كة سحر سالم بنر 0795882298خط الشام-الرمثاشر

كاه كة علي ابو عاقوله وشر
ر- الشارع الرئيىسي -الرمثاشر 0795649048مقابل المدرسة الثانوية للبنير

كاه كة خالد محمد ابو ازريق وشر 0786038794الرمثاشر

يكته ي وشر كه عبدهللا الثعلنر 0798297516خط الشام- الرمث شر

كاه كة احمد الطبعه وشر 5655443 الطابق الرابع122عمارة رقم - شارع الجاردنز -عمانشر



يكه كة فريد حمدان البشابشه وشر 0796115201بجانب االحوال المدنية- خط الشام - الرمثا شر

كاها كة لينا سعيد ابراهيم وشر 0796995830خط الشام- الرمث شر

يكه ي وشر كة ابراهيم محمد الزعنر
02/7384870خط الشام قرب الجوازات القديمة- الرمث شر

كاه كة طالق البطاينه وشر ق األوسط /عمانشر 06/4744411 الطابق الثالث1مجمع فراج سني  / دوار الشر

يكه كة حسن عبابنه وشر ي- شارع الملك طالل - اربد شر 0795491422مقابل البنك العرنر

يكه كة هاشم ابو غازي وشر 0788605213قرب االحوال المدنية والجوازات- خط الشام - الرمثا شر

يكه ر وشر كة بالل ملو العير اغمة/ شارع الباعونية /دوار باريس /اللويبدة / عمان شر 064622500و  0790245435مجمع رصر

يكهم كة جهاد حمدان ووائل المناصير وشر يشر 0797212266الرمثا الحي الحنونر

يكه كه خالد عبدالكريم فرحان وشر 0778666066خط الشام/ الرمثا شر

كة رامي عبدالعال وولده
ي التل - عمان  شر

1305690001مجمع عوده التجاري رقم المبنر - شارع وصفر

كة عبدالهادي وابو انقيه ر - عمان شر 1104617771عمارة البلبيىسي رقم البناية - شارع الملك حسير

يكه كة احمد سليمان بشابشه وشر 0796424550الحي الشمالي- الرمث شر

كائها كة رجاء الخطيب وشر ي - الرمثا شر 0795171895قرب المتضفيه- الحي الجنونر

يكه كة عالءالدين علي ابو الفوارس وشر
0785706174المنشية-االغوار الشمالية-اربدشر

يكه كة فادي فالح ابو عامود وشر يد -الرمثاشر 02/7384800مقابل مدرسة نسيبة- شارع الير

يكه كة قاسم غازي الطويط وشر ي - الرمثا شر 0788794824بجانب مدرسة مصعب- الحي الغرنر

كة ابراج عمان للتخليص ي شر
0785701407عمان- ماركا - عمارة النبهان الطابق الثانر

كة الحالج وكيوان وعطير بور-عمانشر ر غزال-طير 4330795541489مبنر رقم -نزول عير

ى للتخليص وخدمات الشحن ذ م م كه بشر ي مجمع فراج/ عمان شر
0799306175الشميسانر

يكاتها كة خلود عبدهللا ذيابات وشر 0785080626خط الشام-الرمثاشر

يكه كه عبدهللا الحنيطي وشر 0780117858شارع البنوك/ الرمثا شر

ر موىس عواد وسحر حسن صالح كليب كه عيىس ياسير 0797982488شارع مكه/ عمان شر

كاه ي وشر كة احمد محمود خميس الزعنر 5157572عمان المدينة الرياضيةشر

يكه كه محمد زاهي  العالونه وشر ر /  عمان شر 5662336(309)مكتب / مجمع حمود التجاري / جبل  الحسير

يكته كة محمد خير ابو شقرا و شر 0796477000الرمثاشر

كاه كة اكثم علي عبيدات وشر
0777586123/دوار المنهل /عمانشر

كة المتمكنه للتخليص عل البضائع 064386719(8041)شارع االذاعه والتلفزيون ص ب / عمان شر

كة مرىس زايد للتخليص  االسالمي/عمارة عقاركو/العبدلي/عمانشر
0776300010مقابل المستشفر

كة العشائر للتخليص عل البضائع 0772188348جابر الشحانشر

يكه كة ماهر موفق الطويط وشر ي/الرمثاشر 0795508408الحي الجنونر



كة اللحام وخاشوقه ر/سحاب/عمانشر 0795777765شارع جش الملك حسير

كاءها كه وصال علي الخزاعله وشر
0795705956خط الشام/الرمثاشر

كاه كه ناجح الذيابات وشر ات مبنر رقم / المدينة الرياضية/عمانشر 490796339233مجمع صالح الشقير

كاه كه يزن الروسان وشر 0795117882ابو علندا/ عمان شر

كاه كة عماد ابو السمن وشر ي/مجمع ابو قورة التجاري / شارع الملكة رانيا العبدهللا /عمانشر
06/5668466الطابق الثانر

كة الكروان للتخليص عل البضائع ر/عمانشر 5115699636رقم المكتب / الطابق الخامس /عمارة عادل قاسم/جبل الحسير

كه وائل ووسيم شيخ اكريم 0795877077وسط البلد/ عمان شر

يكه كة فارس ابو عاقوله وشر 0796455700خط الشام/الرمثاشر

يكه كة محمد عبدالعزيز محمود يوسف وشر 0798864745خط الشام/الرمثاشر

كاه كة احمد عبدالعزيز البشابشه وشر 0795347594خط الشام/الرمثاشر

كاه ي وشر كة ابراهيم محمد الثعلنر
ي سعيد /الكوره/اربدشر 0775776299الشارع الرئيىسي- دير انر

كاه كةعالء الدويري وشر ر/اربدشر 0788857665شارع فلسطير

يكه كة عبدالحافظ خليل عبدالحافظ وشر 0795400417شارع خط الشام/بجانب االحوال المدنية /الرمثاشر

كه عبيدات وبطارسه 2220795066977عماره / دوار الواحه شر

يكته ي وشر
كة محمود اليمانر ه ايمان المهنيه/الوسط التجاري/المفرقشر 0777458340قرب مدرسة األمير

كاه كه عدي النمرات وشر يد ص/الرمثاشر 440798850862ب .شارع الير

كة فلوريدا للتخليص 0799969100الصناعة/ بيادر وادي السير شر

كاه كة عالء عبدالرزاق عبابنه وشر ى/اربدشر 0777814447شارع بشر

كة االتجاهات االربعه للتخليص 5674881 األردن11192 عمان 921805ب .ص/ عمانشر

يكته ر محمد المقداد وشر كة حسير ي كنانه /اربدشر
0776676211منطقة حاتم شارع وسط البلد/ بنر

يكه كه سلطان حميد  الفواعره وشر 0799990086حي الرابيه/ المفرق شر

9419195356871/5356473ب0الجبيهه المبنر االستثماري للجامعه صم0م0الدوليه المتحده للتخليص ذ

كة ورثة محمد عتيق مرعي العطون
0777309276المدورةشر

كة نضال وعمر المناصير ي/مرج الحمام/عمانشر
دينر 0795945713مجمع زكارنه التجاري/دوار الير

يكه  الرمثا الحكومي/الرمثاكامل عبدالهادي ابورمان وشر
0796616015الحي الشمالي/بجانب مستشفر

كاه ف عبدالفتاح ابو علوش وشر كة اشر ي كنانه/اربدشر
ي/كفرسوم/بنر 0776355001الحي الجنونر

كاها كة عالية محمد العبد العزيز وشر 0796928100الشارع الرئيىسي/الرمثاشر

يكته ر سليمان القهيوي وشر كة حسير يد/الرمثاشر 0796281024شارع الير

كة المؤهلة للتخليص 06/5777188عمانشر

يكه كه احمد محمد عبدهللا النض وشر 0797788306عمراوه/ الرمثا شر



يكه ي عبيد وشر
كة لطفر 0796603355دوار الجمرك-عمان شر

يكه ر وشر كه مضحي محمود المبيضير 0795289730قرب الدوار/ الرمثا شر

يكه كة رافت محمود ابو عاقوله وشر 0795353914بجانب كراج الشاحنات/ الرمثا شر

كاه كة باسم خزاعله وشر 02/7381865مقابل البنك االهلي- شارع البنوك /الرمثشر

كة خلدون ومحمد الرشدان 0796837907جابر الشحانشر

يكهم كه جهاد العثامنه والعليمات وشر 0797110311جش ماركا/ ماركا الشمالية / عمانشر

يكته 5565705خ19110 السلط309ب 0المنطقه الحره الزرقاء صرعد ابو حمور وشر

يكه كة ظافر حداد وشر 0795300505المدينه الرياضيهشر

ايده 5563040ام السماق الشمالي/ عمان الداوديه والشر

كاه كة وليد احمد النعيمي وشر يد - الحي الشمالي /الرمثاشر 0799033890بجانب مسجد ابو بكر- شارع الير

يكته كه شادي النسور وشر ق االوسط/عمانشر 0797095519مجمع فراج سني /مقابل فندق الخليج/شارع مادبا /دوار الشر

14153826521ب . ص 36الزرقاء الجديده ش حازم ومحمد ضمره

يكه كة سائد الخصاونه وشر ي التل /عمانشر
12406/5655171قرب محل بهجت جاردنز مبنر رقم /شارع وصفر

كة اريحا للتخليص ذ 0795615002وسط البلد/الرمثا.م.شر

كاه الرمثا 307282867منطقه حره زرقاء ص ب الرمثا ياش الحميدي وشر

كاه ي وشر
3826650537309/079المنطقه الحره الزرقاء تلفون جمال المومنر

كاه كة وجيه العبادي وشر 0796880416اربد االغوار الشماليهشر

كاه ي زبادة وشر
3838088/5647861/079 ايدون47ب 0جمرك العمري صراضر

كاه طه ص ب عمان محمد الرفاعي وشر 2123075657624/5655823العبدلي نهايه ش الشر

383777245411/4755081جمرك عمان ص ب زكريا ومنىسي

كاه كه صفوان العدوان وشر 0795695777مرج الحمام/ عمان شر

كة سمير ومنير الريماوي ر / عمان شر 0795829768شارع الحريه/ المقابليير

ي للتخليص ذ كة الجواد العرنر
رم.م.شر ي/شارع الحريه/المقابلير

0796024619قرب بناية البنك االسالمي االردنر

يكته كة محمد خالد وشر ي/عمانشر
ي/الشميسانر

ي شوب السلطان/شارع ايليا ابو ماضر
ر
0795888839و  06/5685618مقابل كوق

كاه كة عمار محمد مقدادي وشر ر / عمانشر 0790242402حي العدليه/ شارع الملك حسير

كة جنات للتخليص ذ 7206/5560402بناية رقم / شارع عامر بن مالك / خلدا /عمانم.م.شر

كة قيس الخزعلي و حسام ابراهيم 0786265878الشارع الرئيىسي/وسط البلد/الرمثاشر

يكته كة فارس عبدالدايم وشر يد/ الحي الشمالي /الرمثاشر 07777304444قرب مسجد ابو بكر/ شارع الير

كه البندقيه للتخليص ذ رم0م0شر عمان جبل الحسير

يكه كة مجدي يوسف عالونه وشر يد/الرمثاشر 0799603537قرب مسجد ابو بكر/شارع الير



كاه 0795985075السوق الرئيىسي-ام السماقاحمد محمد ابو رمان وشر

كة سما النهار للتخليص ذ 810798239388مجمع ابو ناعمة عمارة /شلرع الكلية العلمية االسالمية/جبل عمانم.م.شر

يكه كه يعقوب عوض وشر 0796044199االردن (11593)ر ب  (3882)ص ب /  عمانشر

يكته كة حنظله الرفاعي وشر ر / عمان شر 0776829583دوار فراس/ جبل الحسير

كة احمد الختاتنه وجواد وردات ي/الرمثاشر 0796085551الحي الجنونر

0797744227دوار الكيلو/ شارع مكه / عمان اورينت للتخليص

يكه كة ايهم ادريس وشر 1100795525422عمارة رقم -شارع المدينة المنورة-عمانشر

06/5690060 الطابق الرابع13مكتب رقم /عمارة عقاركو/العبدلي/عمانميجا الدولية للخدمات اللوجستية والتخليص

يكه كة محمد الضمور وشر 0795200696السالل/ العقبة شر

يكه كه علي نهار النمرات وشر
ر شر 0796394439شارع خالد بن الوليد/ جبل الحسير

يكه كه محمد عمر المجفت وشر 0799975707قرب الدوار/ الرمث شر

يدي  (9011)عمان ص ب االردنيه الحديثه لتخليص البضائع 064650933االردن (11191)الرمز الير

يكته ه وشر كه حمزه ابو خضر يد /الرمثشر ي بكر/ شارع الير 0790079071بجانب مسجد انر

ر (34)عمارة رقم م.م.الخط الحديث للتخليص ذ ر/  بناية المتحدة للتأمير 06/4630063عمان/شارع الملك حسير

كاه 027383944/0795883118ش الطره/الرمثا الحي الشماليرائد ابراهيم النادر وشر

كة ابو كشك وشديد يد/الرمثاشر 0776000066قرب مسجد ابو بكر/الحي الشمالي شارع الير

كاه كه علوان العمر وشر 0790817161الرمثاشر

يكته كة محمد جرادات وشر 0786663967الرمثاشر

يكها كة زهيده عبداللطيف الخطيب وشر يد/الرمثاشر 0796774946الحي الشمالي/شارع الير

كة الدقه للتخليص 5539995مجمع الزامل/شارع المدينة المنورة/عمانشر

4647770عمارة الشافعي الطابق االول/شارع ارضا/وسط البلد/عمانالمؤنس للتخليص

ر / عمان موىس عبدالعال وولده 4629820/4451406عماره ابو حوي    ج/شارع الملك حسير

كة عطاهلل و احمد القرارعه 0795512501درج الشابسوغ/شارع الهاشمي/ وسط البلد/عمانشر

يكها كة عائشه المناصير وشر ي تمام/الحي الشمالي/الرمثاشر 0795697888قرب مدرسة انر

كة رويال للتخليص عل البضائع يد/ الرمثا شر 0795547329شارع الير

يكهم ي وشر كة  القطاونه والمغرنر
ي التل/ عمان شر

0796388817شارع وصفر

كاه 0797227155جابرمحمد طالب محسن الشحان وشر

يكه /8411874656326ب 0ص/جمرك عمان اياد خريسات وشر 5533237خ 

يكه كة سفيان صالح هزايمه وشر 0795889189الزرقاءشر

كة سمير و راكان العجارمه 0795929466االتجاريه الثالثه/ العقبه شر



كة السدين للتخليص ي/الرمثشر 0797627331قرب المتضفيه/الحي الجنونر

كة المحيط للتخليص يد/الرمثاشر 0795592314شارع الير

كه الموده للتخليص عل البضائع رشر 0795699747جبل الحسير

يكه كه احمد الضمور وشر ر شر 0797555676منطقه العبدلي/ جبل الحسير

كه المدوره للتخليص 0777324848المدورهشر

كه ليفانت للتخليص 0795552381العبدلي/ عمان شر

يكه كة محمد حامد خطايبه وشر 5687681(وقفر عبدالحميد رجب الصايغ)عمارة الصايغ-العبدليشر

يكه كة عالء الدين  غنيمات وشر 0795552080عمارة نصار الطابق االول/ خط الشام /الرمثاشر

يكها كة فاطمه عنايا وشر 360799707343شارع / الزرقاءشر

يكه كة عبدالكريم الزيود وشر 0796444504خط الشام-الرمثاشر

ي كاه للنقل الير 5666388عمان وادي صقره مقابل حدائق الملك عبدهللامحمد عزالدين الخطيب وشر

كاه كه عمر الروسان وشر 0795508470 اربدشر

يكه كة غسان محمد جالل غانم وشر 0795913918قرب مكتب ابو ربيع للتخليص/حدود جابر الشحان/ المفرقشر

يكه كة سليمان محمد كنعان وشر 0795062520خط الشام/ الرمثا شر

يكها كه غدير عوض وشر ر مجمع الفارس/ عمان شر 0796848808جبل الحسير

يكته كة محمد كايد مقدادي وشر ي/العقبةشر
0777436951الطريق الخلفر

يكته كه احمد جميل ابو زياد وشر ي/ الرمثشر
 
ق 0796304043الحي الشر

يكها كه انوار الدعجه وشر ر شر 0799665519شارع خالد بن الوليد/  عمان جبل الحسير

يكه كة عبدالحكيم حسن وشر 0786100001جبل الحسيندوار فراس مجمع عادل القاسم- عمانشر

يكه ي وشر
كة اسالم المومنر 0795059756خط الشام-الرمثاشر

0799404998خلدا اشارة المقاييس خلف صالة النبالءالبوابه االول للخدمات اللوجستية

يكه للتخليص وشحن البضائع ي ملحم وشر
4742943/0796633998 الوحدات520413ب0عماره الحديد ص/شارع مادباانس بنر

يكها ينجاح النتشه وشر
ي ص ب /الشميسانر

2303975693223/5693224عمارة زهرة الشميسانر

يكته ف نشات زكريا وشر 5659862/0795510690دوار اليوبيل/الجاردنز/ عماناشر

كاه يد ص ب / صويلحكريم عياده الحالحله وشر 795003312 صويلح909عماره الير

كاه 20550786770804اربد ص ب /جمرك العمري عيىس محمد بركات حسن وشر

يكهم ي وشر كة ابو طير والجعير ي التل عمارة خلف سني  شر
305065605400مكتب -الطابق الثالث /شارع وصفر

620214/111624736802/4736809جبل الزهور دوار الصحابه  ص ب خليج العقبه للتخليص المساهمة المحدوده

يكه كة معتصم الحجوج وشر يد/الرمثاشر 0799681445بجانب مسجد ابو بكر/شارع الير

كه الكونكورد للتخليص ذ م م فه/ عمان شر 0798240082حي الروضه/ شارع الصخره المشر



كاه كة يحنر عتوم وشر ي-عمانشر
0798783820الصويفية شارع زهران مجمع الحسينر

يكه كة عوده الرمحي وشر يد/الرمثاشر 0796300553قرب الير

كة جرادات والشيخ يد/الحي الشماليشر 0797191915شارع الير

يكته كة علي القطاطشه وشر
0795209744شارع االذاعة والتلفزيون مقابل سوق الجملة/ عمان شر

كاه كة عالء خالد الصقالوي وشر 4170796006373وسط البلد ص ب / الرمثاشر

0798704896العقبةصقر العقبة للتخليص عل البضائع

ي جمرك عمان/ شارع مأدبا / عمان النسيم للتخليص عل البضائع
0796073333مقابال دفاع مدنر

يكته كة ركان حجازين وشر ة شر ر 0795006416بجانب المطار- بلدية الجير

يكهم ان ومروان سماره وشر 6292210/6292234رويشد قرب الجامع الكبيرمفلح السمير

كاه كة عبدالرحمن المقابلة وشر ي4الساحه :العقبة المنطقة:المحافظةشر
0799502427الطريق الخلفر

يكه ي عبدالعزيز العوران وشر
5693223/0795503134مقابل فندق الكمودمور/ عمان الشميسانر

ي والشمايله كة الزعنر
ي ساحه : المنطقة /العقبةشر

40795124068الطريق الخلفر

كة اساس للتخليص عل البضائع 150798899399صقليه رقم المبنر /الرابية/عمانشر

يكه كه يوسف سمرين وشر 0795528456الرمثا بجانب االحوال المدنيهشر

ر غيث كة وائل و معي  0799544475مقابل صاالت االحمد/القويسمة/عمانشر

كاه كة محمد النوارصه وشر ر/ عمان شر 0785449444قرب دوار الداخلية/ جبل الحسير

كة لوجتكس للخدمات اللوجستية 06/5650999و   0795944310عمانشر

ات واوالده ر /شارع خالد بن الوليد معاذ نصير منطقة العبدلي/جبل الحسير

يكها كة هبة محمود احمد وشر 0798771169الطرة/الرمثا/ المدينة /اربدشر

يكته ر ص ب راتب محمود خطايبه وشر يدي 2452جبل الحسير 111105650826/0795535326 الرمز الير

يكته كة بشار النمرات وشر ر/ عمان شر 796261089جبل الحسير


