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قية للخدمات كة الشر ن سمندرشر 795054488اوغستي 

ن للخدمات اللوجستية كة التمي  795552511عماد قدورةشر

كة المتحدة للتجارة والمالحة 795412316رجا خورياشر

كة السالم للوكاالت البحرية 795356292كريم ناعوريشر

كة البحار السبعه للخدمات اللوجستيه 785812600نادر الشحروريشر

796192828يحي  الفاعورالسهم الشي    ع للوكاالت البحرية والشحن

كة ماجالن لخدمات الشحن الدولية 795667444نزار صالحشر

يأرامكس األردن المحدودة
ن

790916468طارق ابو ياغ

ن قعوار وأوالده كة أمي  798225558باسل قعوارشر

كة العمل للنقل الدولي
ن سمندرشر 795600748اوغستي 

كة التالل السبعة لخدمات الشحن 799700974اسامة هليلشر

775775759عصام سقااألوروبية لخدمات الشحن

كة عمره لخدمات الشحن 799891690ايمن حمدانشر

كة كونه وناجل  780007755رامي النيراالردن – شر

انس للوكاالت المالحية والتخليص كة مالير 795223023نبيل الخطيبشر

كة مهاره للشحن الشي    ع 796922876اسامة كواشر

كة الخليجان للوكاالت البحرية 65808000ابرلهيم عطيةشر

65657703جميل محمودالمؤسسة الوطنية لخدمات الشحن

65678703فراس داوودمؤسسة أطلس للشحن البحري

65777255احمد شحروريمؤسسة النورس للشحن 

انزيت ق للمالحة والير كة المشر 65686831عارف الحالقشر

789922229نبيل دعاسمؤسسة بيبلوس لخدمات الشحن

كة النش للتخليص والنقل الدولي 795544533مني  طبةشر

كة العاصمة للشحن 795003400خالد الحميديشر

كة الحديثة االول لوكالء الشخن 65863808احمد مناصي الشر

كة العالمية المثىل لخدمات الشحن والوكاالت المالحية 780466441بسام الزبنالشر

كة أرام العالمية للخدمات اللوجستية 797490900عماد عمروشر

797644467يزن تيمالقمة لخدمات الشحن

س  كة فيديكس اكسير 65931966اسالم خليلشر

يدية 65515560سامر عمورجراسا للخدمات الير

ا للخدمات اللوجستية كة اسير 798890898ايمن ابو ديةشر

كة ريماس للشحن الجوي ذ 796511585كمال عبدالفتاحم.م.شر

كة التفاح للخدمات اللوجستية يشر
795605070صالح الحسيين

كة عالم التكنولوجيا المتقدمة للشحن الجوي 65821207اسعد غافورشر

كة نت لوجستكس 65563362مراد عونشر

كة االعتماد لنظم الشحن 65819131سدهي  كرنكالشر

كة رئيسة لخدمات الشحن الجوي 777743700عامر ابو عياششر

65004000جورج نينوكريم للمالحة والتخليص

كة زكريا مصلح 65827842طارق مصلحشر

كة ايال اللوجستية 65527607مروان البيطارشر

mailto:firas@atlasjordan.com


كة برج عمرة للخدمات اللوجستية 799999210هبة الجعافرةشر

كة الكرم اللوجستية 65547034نادر الشحروريشر

كة جدارا لخدمات النقل والمالحة  65004004ابراهيم الناعوريشر

ن للخدمات المالحية واللوجستية 65540335ايمان الدغيىليالدولفي 

64203235رأفت ابو سعدالحديثة للخدمات اللوجستية

ي لخدمات الشحن
كة الساحل األردنن 64711118طارق ذيابشر

كة ايال للخدمات اللوجستية والتطوير الحضاري 65527607مروان بيطارشر

64006063محمد عبدالرحمنالذرة للخدمات اللوجستية

كاة  ي وشر
كة محمد العجلونن ي(النهرين للنقل  )شر

65514942محمد العجلونن

65606610مروان غيثمدينة الشحن اللوجستية

كة بلفاست للخدمات اللوجستية  790205509احمد وزانشر

كة بوابة ليفنت للنقل والخدمات اللوجستية  65686883عارف الحالقشر

كة امي  البحار للخدمات اللوجستية يفشر 65777061مازن الشر

كة المباشر للشحن 65562484محمد الخطيبشر

كة طوربيد للخدمات اللوجستية وكشر 65825453احمد مير

كة صوفيا للسياحة والسفر 795567831داوود نزهاشر

كة سيفا للشحن والخدمات اللوجستية 791102389محمد عبدالهاديشر

كة الريادية لخدمات الشحن الجوي 65811940اكرم خمايسةشر

ي والجوي كة تروكواز لخدمات الشحن الير 797156411مصطفن عسقالنشر

كة الحلول المثىل للشحن والخدمات اللوجستية 65677740محمد بدارشر

790908963محمد الجبورالسماوات السبع للشحن

ناشونال  ز انير كة اكسبدايير 795321343خليل عباسياالردن/ شر

ق للخدمات اللوجستية كة محور المشر 65686845مشهور الجازيشر

كة العال للخدمات المالحية يشر
65620447وائل بقعونن

ن للشحن الجوي 795545614محمد الجيوسي  مؤسسة لي 

كة المخازن العمومية 797002427زياد نصوراشر

يكتة                                كة محمد هليل سعاده الدراوشة وشر 65681106محمد سعادةشر

ي االردن
ن
كة دي اس ف 797002427خليل عبدهللاشر

كة بوابة ماجالن للوكاالت 778405011نزار صالحشر

65538600اري    ج حجازيمؤسسة خطوط األمل لخدمات الشحن الجوي

كة الحرية للمالحة والنقل و التخليص يشر
790660753طالل حلوانن

ن ب كة دي اتش ال اوبريشين 797600874خالد سليمف األردن. شر

كة اجيج ألنظمة الشحن 65885911غانم جرار  شر

65659602محمد سحيماتمؤسسة الرابطة لخدمات الشحن

كة الجازي التجارية 790661712مشهور الجازيشر

كة الطرق الذهبية لخدمات الشحن 65541416احمد عمرانشر

سي للشحن    كة نيوجي  اتشر 777395848ايمان بكي 

كة ساحل الخليج للخدمات اللوجستية  65857923احمد الفارشر

وز للشحن   799223300عمر ميناويمؤسسة الني 

65656102حسن بزاريمؤسسة بزاري للشحن الجوي

كة القوس للشحن المتكامل 65859537يحي  العتومشر

797605899مهند يونساالندلس لخدمات الشحن

كة ايالف للشحن 788126075عامر دعسةشر

كة الطاقم لخدمات الشحن 65540862يوسف عموريشر
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ammar.jaradat@eastern.com.joعمار جرادات

csu4@qljordan.comفراس عصفور

dania.alhawi@cml-jo.comدانيا الحاوي

alaa.issa@naouri.comعالء عيىس

HR@7SEAS-GROUP.COMلينا منصور

air@arrow.com.joانس محيسن

ACCMNG@MAJLAN-JO.COMفراس بركات

ThamerKh@aramex.comتامر خليل

Seafreight-Mgr.kargo@kawar.comتمارا قعوار

mohammed.qadadeh@jo.danzasjo.comمحمد قدادة

lina.zabaneh@fast-jo.comلينا زبانة

said@ess.com.joسعيد النجار

safwan@amrashipping.comمحمد قدوس

Adel.Abusiriya@Kuehne-Nagel.comعادل شية

raedmuzaffar@maltrans.com رائد مضفر

info@skillexpress.comجوانا سابا

JORDAN@jac.comالياس هندلية

nfs@wandoo.jo مارسيل عصفور

firas@atlasjordan.com عبدهللا االسمر

ahmad@embassyfreight.com.joرامي الديك

akhalil@gezairi.com عاصم خليل

info@byblos.com.joمين دعاس

mtubbeh@eagle.com.joدانا طبة

emad@capital-shipping.comعماد الحميدي

r.sawalha@manaseerlogistics.comروال صوالحة

imran@glfs.com.jo حمزة نصي

info@aram-jo.comهزاع دراوشة

yazan@vertexlogistics.netمروان الخطيب

islam.khalil@fedex.comرنر رمحي

samer.omoor@jarasa.comسامر عمور

info@astralogistics.comمحمد جالمنة

info@rimascargo.comفرح حلوة

salah@newtonlogistics.comايات كبها

samer.zureikat@htwc.orgسامر زريقات

mphammad.alkinji@thenet.groupي محمد كنحر

sudheer@reliancejordan.comسدهي  كرنكال

info@route-master.netعمرو ابو عياش

osama.farraj@naouri.comاسامة فرج

info@deal-logistics.comطارق مصلح

info@aylalogistics.com نارص قصي
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fadiosta@amrahlogistics.comفادي االسطة

info@karamlogistics.infoعمر ابو جميلة

jadara@naouri.comإبراهيم الناعوري

management@dolphinshipping.joايمات دغيىلي

m.saadeh@misco.netمشهور سعادة

info@jordaniancoastco.comحسن اكرم

info@aylalogistics.com نارص قصي

info@atom-cargo.comمحمد عبدالرحمن

contact@nahrainco.com.joحازم محمد

zaid@city-shipping.comزيد غيث

info@blfastlogistics.comلميس عماوي

btaha@gezairi.comبشي  طة

abdallah_alahmad@apllogistics.comعبدهللا االجمد

khatib@freight-direct.comاحمد خطيب

info@torpedo-logistic.comمحمد الشيخ

travel@skysofia.comمعتصم بلبيىسي

m.gharaibeh@ceva-jordan.comمحمد غرايبة

operation@pioneercargo-jo.comمراد ابو خيارة

mustafa.askalan@zwacargo.comمصطفن عسقالن

wdweik@dipexco.comوائل دويك

waleed@7skyslogistic.comوليد حسن

mahmoud.hmeidan@expeditors.comمحمود حميدان

amman@jo.hellmann.netمريم الروسان

admin@ultra-maritime.com النا صالح

info@leencargo.comمحمد الجيوسي

Paul.Zananiri@jo.dsv.comي بول زناني 

saadeh@dr.comمحمد سعادة

khalil.abdullah@jo.dsv.comي بول زناني 

accmng@majlangate-jo.comفراس بركات

fadi@alamalcargo.comفادي حجازي

halawani@liberty.com.joسمر الفعرا

ammreq@dhl.comسامي داوود

mohamad@ajeejfreight.comمحمد دموس

info@translinkest.com ماس احمد هي 

s.ibrahim@aljazy.comسماح ابراهيم

ibrahim@gwl.com.joابراهيم عمران

ahmad.altahayneh@amm.tristarcargo.comاحمد طحاينة

ahmad@gcelogistic.comاحمد الفار

operations@nairouzshipping.comندى نتشة

hbazzari@orange.joمحمد لصوي

info@archagl.comمحمد شختور

info@andaluscargo.comعماد القيام

a.jaouni@elafcargogroup.comي
عدنان جاعونن

info@crewfreightservices.comفؤاد الصعيدي
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