
المدينةاسم المخلصرقم الرخصة

المنافذ التي يوجد بها 

مكاتب للمخلص

المنافذ الجمركية 

رقم الفاكسرقم الجوالتليفونلنشاط الترانزيت

جدةابراهيم محمد عبدالوهاب مرزوق1

جمرك ميناء الملك عبد 

0265169800556108706515429هللا

0265169800556108706515429جمرك ميناء ينبعجدةابراهيم محمد عبدالوهاب مرزوق1

جدةابراهيم محمد عبدالوهاب مرزوق1

جمرك مطارالملك 

0265169800556108706515429عبدالعزيزالدولي

جدةابراهيم محمد عبدالوهاب مرزوق1

جمرك ميناء جده 

0265169800556108706515429االسالمي

03/8333455053334522603/8336152جمرك البطحاءالخبرعبدهللا محمد القبيسى4

03/8333455053334522603/8336152جمرك البطحاءالخبرعبدهللا محمد القبيسى4

الخبرعبدهللا محمد القبيسى4

جمرك ميناء الملك 

03/8333455053334522603/8336152عبدالعزيز

03/8333455053334522603/8336152جمرك جسر الملك فهدالخبرعبدهللا محمد القبيسى4

الخبرعمر احمد محمد الصانع5

جمرك ميناء الملك 

008640168عبدالعزيز

جمرك الرقعينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك الخفجينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك علبنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك سلوىنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك البطحاءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

قائمة بالمخلصين الجمركيين المرخصين



جمرك الطوالنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

جمرك الخضراءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

جمرك جسر الملك 

5260507000490-0175410029فهد

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك الرقعينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك الخفجينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك علبنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك الرقعينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك الخفجينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك علبنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك سلوىنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك البطحاءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك الطوالنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الخفجيجمرك الخضراءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك الخفجينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك علبنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6



5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الخفجينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك علبنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الخفجينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك علبنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك الخفجينجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك علبنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك الوديعةنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

5260507000490-0175410029جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانمحمد حاتم مانع هتيله6

الدمامعوض جارهللا على القحطانى19

جمرك مطار الملك فهد 

008430623الدولي

الدمامعوض جارهللا على القحطانى19

جمرك ميناء الملك 

008430623عبدالعزيز



الريـاضخالد محمد ظافر القحطانى26

جمرك ميناء الملك عبد 

004794575هللا

الريـاضخالد محمد ظافر القحطانى26

جمرك ميناء جده 

004794575االسالمي

الريـاضخالد محمد ظافر القحطانى26

جمرك ميناء الملك 

004794575عبدالعزيز

الريـاضخالد محمد ظافر القحطانى26

جمرك مطار الملك خالد 

004794575الدولي

الريـاضخالد محمد ظافر القحطانى26

الميناء - جمرك الرياض 

004794575الجاف

الدماممحمد رشيد نافل البقعاوى28

جمرك مطار الملك فهد 

0083395720548104551الدولي

الدماممحمد رشيد نافل البقعاوى28

جمرك ميناء الملك 

0083395720548104551عبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةالجاف

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك عبد 

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةهللا

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك الدرهالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك الخفجيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطارالملك 

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةعبدالعزيزالدولي

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك سلوىالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةعبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةالجاف

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك حالة عمارالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك الطوالالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك ميناء ضباءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31



013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك الرقعيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطار الملك خالد 

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةالدولي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755جمرك الحديثةاالسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك الطوالالجاف

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك عبد 

013766467205310153670137664755جمرك الطوالهللا

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك الدرهالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك الخفجيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطارالملك 

013766467205310153670137664755جمرك الطوالعبدالعزيزالدولي

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك سلوىالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755جمرك الطوالعبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك الطوالالجاف

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك حالة عمارالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك الطوالالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك ميناء ضباءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك الرقعيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الطوالجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطار الملك خالد 

013766467205310153670137664755جمرك الطوالالدولي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755جمرك الطوالاالسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك الدرهالجاف



الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك عبد 

013766467205310153670137664755جمرك الدرههللا

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك الدرهالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك الخفجيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطارالملك 

013766467205310153670137664755جمرك الدرهعبدالعزيزالدولي

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك سلوىالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755جمرك الدرهعبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك الدرهالجاف

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك حالة عمارالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك الطوالالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك ميناء ضباءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك جسر الملك فهدالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك الرقعيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك الدرهجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطار الملك خالد 

013766467205310153670137664755جمرك الدرهالدولي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755جمرك الدرهاالسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءالجاف

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك عبد 

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءهللا

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك الدرهالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك الخفجيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطارالملك 

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءعبدالعزيزالدولي



013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك سلوىالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءعبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءالجاف

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك حالة عمارالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك الطوالالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك جسر الملك فهدالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك الرقعيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطار الملك خالد 

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءالدولي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755جمرك ميناء ضباءاالسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك الدرهالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك الخفجيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك سلوىالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز



الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك حالة عمارالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك الطوالالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك ميناء ضباءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك جسر الملك فهدالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك الرقعيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

جمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء الملك 

013766467205310153670137664755عبدالعزيز

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك الدرهالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك الخفجيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي



جمرك سلوىالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك حالة عمارالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك الطوالالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك ميناء ضباءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك الحديثةالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك جسر الملك فهدالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك الرقعيالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

جمرك البطحاءالريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

الريـاضعبدالفتاح محمد على الضوى31

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

013766467205310153670137664755االسالمي

الريـاضناصر عبدالرحمن رشيد الخميسه37

جمرك مطارالملك 

004596108عبدالعزيزالدولي

الريـاضناصر عبدالرحمن رشيد الخميسه37

جمرك ميناء جده 

004596108االسالمي

الريـاضناصر عبدالرحمن رشيد الخميسه37

جمرك مطار الملك خالد 

004596108الدولي

الريـاضناصر عبدالرحمن رشيد الخميسه37

الميناء - جمرك الرياض 

004596108الجاف

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء الملك عبد 

0064229700504869050جمرك الحديثةهللا



غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء جده 

0064229700504869050جمرك الحديثةاالسالمي

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء جده 

0064229700504869050جمرك الحديثةاالسالمي

0064229700504869050جمرك الحديثةجمرك سلوىغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

0064229700504869050جمرك الحديثةجمرك الحديثةغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

0064229700504869050جمرك الحديثةجمرك البطحاءغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء الملك عبد 

0064229700504869050جمرك سلوىهللا

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء جده 

0064229700504869050جمرك سلوىاالسالمي

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء جده 

0064229700504869050جمرك سلوىاالسالمي

0064229700504869050جمرك سلوىجمرك سلوىغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

0064229700504869050جمرك سلوىجمرك الحديثةغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

0064229700504869050جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء الملك عبد 

0064229700504869050جمرك البطحاءهللا

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء جده 

0064229700504869050جمرك البطحاءاالسالمي

غير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

جمرك ميناء جده 

0064229700504869050جمرك البطحاءاالسالمي

0064229700504869050جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

0064229700504869050جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

0064229700504869050جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفسالمه معازر الناصر الرويلى45

الدمامصالح محمد صالح النفجان47

جمرك ميناء الملك 

008267894عبدالعزيز

الريـاضسعيد على مانع االحمرى59

الميناء - جمرك الرياض 

0040393260554471819الجاف

الريـاضسعيد على مانع االحمرى59

جمرك مطار الملك خالد 

0040393260554471819الدولي

الدماماحمد خالد الدخيل63

جمرك ميناء الملك 

0083276890505812596عبدالعزيز



جمرك الرقعينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك الخفجينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك علبنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك جسر الملك فهدنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك سلوىنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك الوديعةنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك البطحاءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

جمرك الخضراءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

جمرك جسر الملك 

01354100290553373414فهد

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك الرقعينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك الخفجينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك علبنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك الوديعةنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك الرقعينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك الخفجينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك علبنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد هادى حمد ال كليب66



01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك سلوىنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك الوديعةنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك البطحاءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الخفجيجمرك الخضراءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك الخفجينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك علبنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك الوديعةنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك الخفجينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك علبنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك الوديعةنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك الخفجينجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك علبنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك الوديعةنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66



01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

01354100290553373414جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانحمد هادى حمد ال كليب66

الريـاضعبدهللا فايز الشهري69

جمرك ميناء جده 

004778781االسالمي

الريـاضعبدهللا فايز الشهري69

جمرك مطار الملك خالد 

004778781الدولي

الريـاضعبدهللا فايز الشهري69

الميناء - جمرك الرياض 

004778781الجاف

الريـاضصالح عبدالعزيز المتوزى70

جمرك ميناء جده 

004764534االسالمي

الريـاضصالح عبدالعزيز المتوزى70

جمرك ميناء الملك 

004764534عبدالعزيز

الريـاضصالح عبدالعزيز المتوزى70

جمرك مطار الملك خالد 

004764534الدولي

الريـاضصالح عبدالعزيز المتوزى70

جمرك ميناء جده 

004764534االسالمي

الريـاضصالح عبدالعزيز المتوزى70

الميناء - جمرك الرياض 

004764534الجاف

005421409جمرك الخضراءنجرانعبدهللا جعفر المكرمى71

الدمامرضى حسين الحبيل72

جمرك ميناء الملك عبد 

0380923960555802234038096306هللا

0380923960555802234038096306جمرك الخفجيالدمامرضى حسين الحبيل72

الدمامرضى حسين الحبيل72

جمرك مطارالملك 

0380923960555802234038096306عبدالعزيزالدولي

الدمامرضى حسين الحبيل72

جمرك ميناء جده 

0380923960555802234038096306االسالمي

الدمامرضى حسين الحبيل72

جمرك مطار الملك فهد 

0380923960555802234038096306الدولي

الدمامرضى حسين الحبيل72

جمرك ميناء الملك 

0380923960555802234038096306عبدالعزيز

0380923960555802234038096306جمرك البطحاءالدمامرضى حسين الحبيل72

01754100290532600474جمرك سلوىنجرانسالم شافى القحطانى82

01754100290532600474جمرك علبنجرانسالم شافى القحطانى82

01754100290532600474جمرك الوديعةنجرانسالم شافى القحطانى82



01754100290532600474جمرك الوديعةنجرانسالم شافى القحطانى82

01754100290532600474جمرك الطوالنجرانسالم شافى القحطانى82

01754100290532600474جمرك الخضراءنجرانسالم شافى القحطانى82

جدةاحمد على عبدهللا حبادى84

جمرك ميناء جده 

01263712650503655698االسالمي

الدمامسعيد عوضه الزهراني86

جمرك ميناء الملك عبد 

0083417790504819324هللا

الدمامسعيد عوضه الزهراني86

جمرك مطارالملك 

0083417790504819324عبدالعزيزالدولي

الدمامسعيد عوضه الزهراني86

جمرك ميناء جده 

0083417790504819324االسالمي

الدمامسعيد عوضه الزهراني86

جمرك مطار الملك فهد 

0083417790504819324الدولي

الدمامسعيد عوضه الزهراني86

جمرك ميناء الملك 

0083417790504819324عبدالعزيز

0530633320جمرك البطحاءالهفوفمحمد عبداللطيف المقـرن92

0530633320جمرك البطحاءالهفوفمحمد عبداللطيف المقـرن92

03547012005059250310555925031جمرك البطحاءالهفوفخليفه اسماعيل السماعيل94

03547012005059250310555925031جمرك سلوىالهفوفخليفه اسماعيل السماعيل94

الخبرمحمد احمد الرهيش95

جمرك ميناء الملك 

0086452880504807970عبدالعزيز

الخبرمحمد احمد الرهيش95

جمرك مطار الملك فهد 

0086452880504807970الدولي

جدةعوض صالح الغامدى96

جمرك ميناء جده 

006824270االسالمي

0532320607جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتانور عيسى الغازى107

0532320607جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتانور عيسى الغازى107



0064211860555855036جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتخليل ابراهيم المقيط111

0064211860555855036جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتخليل ابراهيم المقيط111

0064211860555855036جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتخليل ابراهيم المقيط111

0064211860555855036جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتخليل ابراهيم المقيط111

0064211860555855036جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتخليل ابراهيم المقيط111

0064211860555855036جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتخليل ابراهيم المقيط111

0500337792جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفعبدهللا محمد الخلف114

0500337792جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروفعبدهللا محمد الخلف114

0504869325جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك الحديثةجمرك حالة عمارالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك حالة عمارجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك حالة عمارجمرك حالة عمارالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك حالة عمارجمرك سلوىالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك حالة عمارجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك حالة عمارجمرك الحديثةالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك حالة عمارجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك سلوىجمرك حالة عمارالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك البطحاءجمرك حالة عمارالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعوض عايد العنزي115

0504869325جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعوض عايد العنزي115

0563662062جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتمشل صحن الفقير116



0563662062جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتمشل صحن الفقير116

0563662062جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمشل صحن الفقير116

الريـاضنويش محمد الحارثي117

جمرك مطار الملك خالد 

0023208240506290017الدولي

الريـاضنويش محمد الحارثي117

الميناء - جمرك الرياض 

0023208240506290017الجاف

014059330جمرك الخفجيالريـاضمسلم سويلم سالمه السريعى123

الريـاضمسلم سويلم سالمه السريعى123

الميناء - جمرك الرياض 

014059330الجاف

الريـاضمسلم سويلم سالمه السريعى123

جمرك مطار الملك خالد 

014059330الدولي

013766463505581555060137664635جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدمامعبدالهادى عبدالكريم الجهني130

013766463505581555060137664635جمرك الخفجيجمرك سلوىالدمامعبدالهادى عبدالكريم الجهني130

013766463505581555060137664635جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدمامعبدالهادى عبدالكريم الجهني130

013766463505581555060137664635جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدالهادى عبدالكريم الجهني130

013766463505581555060137664635جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعبدالهادى عبدالكريم الجهني130

013766463505581555060137664635جمرك البطحاءجمرك الخفجيالدمامعبدالهادى عبدالكريم الجهني130

الدماممحمد عايض سرحان القحطانى138

جمرك مطار الملك فهد 

038264068الدولي

الدمامابراهيم عبدهللا الحسون145

جمرك مطار الملك خالد 

0083262730555809500الدولي



الدمامابراهيم عبدهللا الحسون145

الميناء - جمرك الرياض 

0083262730555809500الجاف

الدمامابراهيم عبدهللا الحسون145

جمرك مطار الملك فهد 

0083262730555809500الدولي

الدمامابراهيم عبدهللا الحسون145

جمرك ميناء الملك 

0083262730555809500عبدالعزيز

الدماماحمد محمد العمران151

جمرك ميناء الملك 

0082287090505809938عبدالعزيز

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك جديدة عرعرالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك ميناء ضباءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك جديدة عرعرالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك جديدة عرعرالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك جديدة عرعرالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك جديدة عرعرالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك جديدة عرعرالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

0084231040569669830جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز عبدهللا السعوى159

الدمامابراهيم عبدالرحمن المهنا الدوسرى160

جمرك مطار الملك فهد 

008267263الدولي

الدمامابراهيم عبدالرحمن المهنا الدوسرى160

جمرك ميناء الملك 

008267263عبدالعزيز

الدمامابراهيم محمد السعدى164

جمرك مطار الملك فهد 

0082217920503844774الدولي

الدمامابراهيم محمد السعدى164

جمرك ميناء الملك 

0082217920503844774عبدالعزيز

0082221720548933889جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعبدهللا سعد الجضيعى167

0082221720548933889جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدهللا سعد الجضيعى167



الدمامحسن يحيى المالكى168

جمرك مطار الملك فهد 

008424120الدولي

الدمامحسن يحيى المالكى168

جمرك ميناء الملك 

008424120عبدالعزيز

الدمامحميد سالم النعيمى171

جمرك مطار الملك فهد 

0082696410503840733الدولي

الدمامصالح محمدحامد الصخري172

جمرك ميناء الملك 

038280298عبدالعزيز

جدةطالل حسن حلوانى180

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جدةحمد صالح القحطانى182

جمرك ميناء جده 

0504774454االسالمي

جدةسعد هللا فرج باقيس188

جمرك ميناء جده 

066421248االسالمي

جدةعبدالحميد احمد بكرى194

جمرك ميناء الملك عبد 

006854886هللا

جدةعبدالحميد احمد بكرى194

جمرك مطارالملك 

006854886عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالحميد احمد بكرى194

جمرك ميناء جده 

006854886االسالمي

جدةحسين على كابلى201

جمرك ميناء جده 

026477089االسالمي

جدةعايد عياد االحمدى210

جمرك مطارالملك 

627248005556515520126489290عبدالعزيزالدولي

جدةعايد عياد االحمدى210

جمرك ميناء جده 

627248005556515520126489290االسالمي

جدةمحمد على عقيل هللا الظاهرى218

جمرك ميناء الملك عبد 

006445232هللا

جدةمحمد على عقيل هللا الظاهرى218

جمرك ميناء جده 

006445232االسالمي

جدةطالل محمد سليمان شوبك227

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جدةعبدالحميد الحميدى عبدالحميد232

جمرك ميناء الملك عبد 

006674771هللا



جدةعبدالحميد الحميدى عبدالحميد232

جمرك مطارالملك 

006674771عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالحميد الحميدى عبدالحميد232

جمرك ميناء جده 

006674771االسالمي

جدةعبدهللا عبدالوهاب العفيفى233

جمرك ميناء الملك عبد 

0064357640555659736هللا

جدةعبدهللا عبدالوهاب العفيفى233

جمرك ميناء جده 

0064357640555659736االسالمي

جدةمحمد شعبان بهكلى235

جمرك ميناء الملك عبد 

0064743480504619086هللا

جدةمحمد شعبان بهكلى235

جمرك ميناء جده 

0064743480504619086االسالمي

جدةبدوى عبدهللا الغامدى242

جمرك ميناء جده 

006600987االسالمي

جدةبدوى عبدهللا الغامدى242

جمرك مطارالملك 

006600987عبدالعزيزالدولي

جدةفرج مبارك المبروك249

جمرك ميناء الملك عبد 

0064702310505625230جمرك البطحاءهللا

0064702310505625230جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةفرج مبارك المبروك249

جدةفرج مبارك المبروك249

جمرك ميناء جده 

0064702310505625230جمرك البطحاءاالسالمي

جدةمحمد احمد بهكلى266

جمرك ميناء الملك عبد 

006444050هللا

جدةمحمد احمد بهكلى266

جمرك مطارالملك 

006444050عبدالعزيزالدولي

جدةمحمد احمد بهكلى266

جمرك ميناء جده 

006444050االسالمي

بلجرشيمحمد عبدهللا العكيلى268

جمرك ميناء الملك عبد 

0505608196هللا

بلجرشيمحمد عبدهللا العكيلى268

جمرك ميناء جده 

0505608196االسالمي

جدةاحمد محمد مريسل271

جمرك ميناء الملك عبد 

006893182هللا



جدةاحمد محمد مريسل271

جمرك ميناء جده 

006893182االسالمي

جدةمحمد سالم باجبع280

جمرك ميناء الملك عبد 

006445311هللا

جدةمحمد سالم باجبع280

جمرك مطارالملك 

006445311عبدالعزيزالدولي

جدةمحمد سالم باجبع280

جمرك ميناء جده 

006445311االسالمي

جدةغازى فيصل البصراوى285

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جدةغازى فيصل البصراوى285

جمرك ميناء جده 

االسالمي

0553896354جمرك حالة عمارغير معروفاحمد نافع صالح المطيرى292

الخبروحير صغير الدوسرى309

جمرك ميناء الملك 

0086421190505822724عبدالعزيز

الدمامصالح فرحه الزهرانى310

جمرك ميناء جده 

0082681460504392675االسالمي

الدمامصالح فرحه الزهرانى310

جمرك مطار الملك فهد 

0082681460504392675الدولي

الدمامصالح فرحه الزهرانى310

جمرك ميناء الملك 

0082681460504392675عبدالعزيز

0082219760559916889جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

0082219760559916889جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

الدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

جمرك مطار الملك فهد 

0082219760559916889جمرك سلوىالدولي

الدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

جمرك ميناء الملك 

0082219760559916889جمرك سلوىعبدالعزيز

0082219760559916889جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

0082219760559916889جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

الدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

جمرك مطار الملك فهد 

0082219760559916889جمرك البطحاءالدولي

الدمامعبدهللا سعيد فيصل القحطاني312

جمرك ميناء الملك 

0082219760559916889جمرك البطحاءعبدالعزيز



2120559169316-0175410029جمرك ميناء رأس تنورهالجبيلعباس عبدهللا حسن الحمود319

الجبيلعباس عبدهللا حسن الحمود319

جمرك ميناء الملك 

2120559169316-0175410029عبدالعزيز

2120559169316-0175410029جمرك ميناء رأس تنورهالجبيلعباس عبدهللا حسن الحمود319

الجبيلعباس عبدهللا حسن الحمود319

الميناء - جمرك الرياض 

2120559169316-0175410029الجاف

الجبيلعباس عبدهللا حسن الحمود319

جمرك مطار الملك خالد 

2120559169316-0175410029الدولي

الجبيلعباس عبدهللا حسن الحمود319

جمرك مطار الملك فهد 

2120559169316-0175410029الدولي

2120559169316-0175410029جمرك محافظة الجبيلالجبيلعباس عبدهللا حسن الحمود319

الخبرصالح محمد صالح باصويلح322

جمرك ميناء الملك 

008641719عبدالعزيز

الدمامعبدهللا على الشمرانى323

الميناء - جمرك الرياض 

008425842الجاف

الدمامعبدهللا على الشمرانى323

جمرك ميناء الملك 

008425842عبدالعزيز

الدماممسفر عبدهللا حمدان الخثعمى332

جمرك مطار الملك فهد 

0084282320505805191الدولي

الدماممسفر عبدهللا حمدان الخثعمى332

جمرك ميناء الملك 

0084282320505805191عبدالعزيز

الدمامحسين عبدهللا محمد المالكى334

جمرك ميناء الملك 

0083349050505822137عبدالعزيز

جدةعلى عبدهللا القحطانى338

جمرك ميناء الملك عبد 

006512452هللا

جدةعلى عبدهللا القحطانى338

جمرك مطارالملك 

006512452عبدالعزيزالدولي

جدةعلى عبدهللا القحطانى338

جمرك ميناء جده 

006512452االسالمي

جمرك جسر الملك فهدالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

جمرك جسر الملك 

013766469105042833840137664614فهد



جمرك سلوىالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

جمرك جسر الملك 

013766469105042833840137664614فهد

جمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

جمرك جسر الملك 

013766469105042833840137664614فهد

جمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

جمرك جسر الملك 

013766469105042833840137664614فهد

013766469105042833840137664614جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

013766469105042833840137664614جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح محمد المغشى349

الدماممطلق هندى عبدهللا الروقى351

جمرك مطار الملك فهد 

0084304720553588933الدولي

الدماممطلق هندى عبدهللا الروقى351

جمرك ميناء الملك 

0084304720553588933عبدالعزيز

الدمامعثمان عبدهللا سعيد الروضان358

جمرك ميناء الملك 

008424578عبدالعزيز

0083292950545694447جمرك جسر الملك فهدالدماممحمد احمد العثمان360

الدماممحمد احمد العثمان360

جمرك مطار الملك فهد 

0083292950545694447الدولي

الدماممحمد احمد العثمان360

جمرك ميناء الملك 

0083292950545694447عبدالعزيز

الريـاضسلطان حسين زكى361

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

- جمرك الرياض 

004650178الميناء الجاف

الريـاضسلطان حسين زكى361

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

- جمرك الرياض 

004650178الميناء الجاف



الدمامعبدهللا محمد مبارك الزهرانى362

جمرك مطار الملك فهد 

0083296080535377478الدولي

الدمامعبدهللا محمد مبارك الزهرانى362

جمرك ميناء الملك 

0083296080535377478عبدالعزيز

الدمامسالم راشد السالم الجعيب375

جمرك مطار الملك فهد 

0083276290505806140الدولي

الدمامسالم راشد السالم الجعيب375

جمرك ميناء الملك 

0083276290505806140عبدالعزيز

الدمامشائع على زراب القحطانى379

جمرك ميناء الملك 

008324882عبدالعزيز

الريـاضمحمد عبدهللا  شليل385

جمرك ميناء جده 

0040252050533776666االسالمي

الريـاضمحمد عبدهللا  شليل385

جمرك ميناء الملك 

0040252050533776666عبدالعزيز

الريـاضمحمد عبدهللا  شليل385

جمرك مطار الملك فهد 

0040252050533776666الدولي

الريـاضمحمد عبدهللا  شليل385

الميناء - جمرك الرياض 

0040252050533776666الجاف

الريـاضمحمد عبدهللا  شليل385

جمرك مطار الملك خالد 

0040252050533776666الدولي

014658115005545500070146581151جمرك الحديثةجمرك البطحاءتبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

014658115005545500070146581151جمرك الحديثةجمرك الحديثةتبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

014658115005545500070146581151جمرك الحديثةجمرك حالة عمارتبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

تبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

جمرك مطار الملك خالد 

014658115005545500070146581151جمرك الحديثةالدولي

014658115005545500070146581151جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

014658115005545500070146581151جمرك البطحاءجمرك الحديثةتبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

014658115005545500070146581151جمرك البطحاءجمرك حالة عمارتبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

تبوكمحمود محمد حمود الحويطي395

جمرك مطار الملك خالد 

014658115005545500070146581151جمرك البطحاءالدولي

01376646960505904640137664696جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الحديثةجمرك الخفجيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398



01376646960505904640137664696جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الخفجيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الرقعيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك البطحاءالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الحديثةالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الخفجيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الخفجيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الخفجيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسالم معازر الرويلى398

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتسالم معازر الرويلى398

0502244660جمرك الحديثةجمرك البطحاءغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك الحديثةجمرك سلوىغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك الحديثةجمرك البطحاءغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399



0502244660جمرك الحديثةجمرك الحديثةغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك سلوىجمرك سلوىغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك سلوىجمرك الحديثةغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0502244660جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروفسليمان محمد عواد الشرارى399

0504869208جمرك الحديثةجمرك سلوىطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك الحديثةجمرك الحديثةطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك الحديثةجمرك البطحاءطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك سلوىجمرك سلوىطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك سلوىجمرك الحديثةطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك سلوىجمرك البطحاءطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك البطحاءجمرك سلوىطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك البطحاءجمرك الحديثةطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

0504869208جمرك البطحاءجمرك البطحاءطريفناصر مطالن رشيدالرويلي401

جمرك سلوىجمرك سلوىغير معروففريان فنخور عبدهللا العنزي409

جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروففريان فنخور عبدهللا العنزي409

جمرك سلوىجمرك طريفغير معروففريان فنخور عبدهللا العنزي409

جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروففريان فنخور عبدهللا العنزي409

جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروففريان فنخور عبدهللا العنزي409

جمرك البطحاءجمرك طريفغير معروففريان فنخور عبدهللا العنزي409

جمرك البطحاءالدمامجوهر مرزوق الدوسرى414

جمرك جسر الملك 

0082611710505800707فهد

جمرك محافظة الجبيلالدمامجوهر مرزوق الدوسرى414

جمرك جسر الملك 

0082611710505800707فهد

جمرك جسر الملك فهدالدمامجوهر مرزوق الدوسرى414

جمرك جسر الملك 

0082611710505800707فهد

الدمامجوهر مرزوق الدوسرى414

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

0082611710505800707فهد

0082611710505800707جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامجوهر مرزوق الدوسرى414

0082611710505800707جمرك البطحاءجمرك محافظة الجبيلالدمامجوهر مرزوق الدوسرى414



0082611710505800707جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدمامجوهر مرزوق الدوسرى414

الدمامجوهر مرزوق الدوسرى414

جمرك ميناء الملك 

0082611710505800707جمرك البطحاءعبدالعزيز

الدمامفيصل محمد على النحاس423

جمرك مطار الملك فهد 

0083321710506830500الدولي

الدمامفيصل محمد على النحاس423

جمرك ميناء الملك 

0083321710506830500عبدالعزيز

الدمامعبدالعزيز الحمد  الجبهان426

جمرك مطار الملك فهد 

008221892الدولي

الدمامعبدالعزيز الحمد  الجبهان426

جمرك ميناء الملك 

008221892عبدالعزيز

جدةحسن شيخ احمد باقيس449

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك مطارالملك 

0064790290505592509عبدالعزيزالدولي

جدةحسن شيخ احمد باقيس449

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك مطارالملك 

0064790290505592509عبدالعزيزالدولي

جدةحسن شيخ احمد باقيس449

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك مطارالملك 

0064790290505592509عبدالعزيزالدولي

جدةحسن شيخ احمد باقيس449

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

0064790290505592509االسالمي

جدةحسن شيخ احمد باقيس449

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0064790290505592509االسالمي

جدةحسن شيخ احمد باقيس449

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0064790290505592509االسالمي

جدةفالح هالل الحارثى460

جمرك مطارالملك 

006316239عبدالعزيزالدولي

جمرك جسر الملك فهدالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

جمرك جسر الملك 

013766468005992299840137664680فهد

جمرك سلوىالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

جمرك جسر الملك 

013766468005992299840137664680فهد

جمرك البطحاءالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

جمرك جسر الملك 

013766468005992299840137664680فهد

جمرك الخفجيالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

جمرك جسر الملك 

013766468005992299840137664680فهد

013766468005992299840137664680جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465



013766468005992299840137664680جمرك الخفجيجمرك سلوىالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك سلوىجمرك سلوىالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك سلوىجمرك البطحاءالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك سلوىجمرك الخفجيالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك البطحاءجمرك سلوىالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

013766468005992299840137664680جمرك البطحاءجمرك الخفجيالدماماحمد محمد العبدهللا العطيشان465

جدةناصر  احمد  بن محمود  العنزى468

جمرك مطارالملك 

0064759660505614434عبدالعزيزالدولي

جدةناصر  احمد  بن محمود  العنزى468

جمرك ميناء جده 

0064759660505614434االسالمي

جدةحسن مزيد جبريل حكمي469

جمرك ميناء الملك عبد 

0264832410551187684026489599هللا

جدةحسن مزيد جبريل حكمي469

جمرك ميناء جده 

0264832410551187684026489599االسالمي

جدةمحمد ناصر عبدهللا الحسيني471

جمرك ميناء الملك عبد 

006655869هللا

جدةمحمد ناصر عبدهللا الحسيني471

جمرك ميناء جده 

006655869االسالمي

جدةمحمد ناصر عبدهللا الحسيني471

جمرك مطارالملك 

006655869عبدالعزيزالدولي

جدةعبدهللا محمد احمد الرياني488

جمرك ميناء الملك عبد 

006368359هللا

جدةعبدهللا محمد احمد الرياني488

جمرك مطارالملك 

006368359عبدالعزيزالدولي

جدةعبدهللا محمد احمد الرياني488

جمرك ميناء جده 

006368359االسالمي

جدةايمن فوءاد امين حمزه490

جمرك مطارالملك 

006834791عبدالعزيزالدولي



جدةعمر سعيد باعطيه491

جمرك ميناء جده 

006367390االسالمي

جدةعبدالرحمن حسن نحفاوى495

جمرك ميناء الملك عبد 

006445109هللا

جدةعبدالرحمن حسن نحفاوى495

جمرك ميناء جده 

006445109االسالمي

جدةحسين سعيد الغامدى503

جمرك ميناء جده 

006530372االسالمي

جدةصالح سعيد صالح الغامدى518

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جدةمسفر محمد داحش الغامدى519

جمرك مطارالملك 

006725359عبدالعزيزالدولي

0047668300541447895جمرك البطحاءالريـاضناصر ابراهيم خلف الدلبحى526

الريـاضناصر ابراهيم خلف الدلبحى526

جمرك مطار الملك خالد 

0047668300541447895الدولي

الريـاضناصر ابراهيم خلف الدلبحى526

الميناء - جمرك الرياض 

0047668300541447895الجاف

014453139405053798120144531390جمرك الدرهجمرك ميناء ضباءغير معروفعلى فرج العمرانى527

014453139405053798120144531390جمرك الدرهجمرك الدرهغير معروفعلى فرج العمرانى527

014453139405053798120144531390جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءغير معروفعلى فرج العمرانى527

014453139405053798120144531390جمرك ميناء ضباءجمرك الدرهغير معروفعلى فرج العمرانى527

014453139405053798120144531390جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءغير معروفعلى فرج العمرانى527

014453139405053798120144531390جمرك ميناء ضباءجمرك الدرهغير معروفعلى فرج العمرانى527

جدةصالح على محمد الغامدي530

جمرك مطارالملك 

006609183عبدالعزيزالدولي

جدةصالح على محمد الغامدي530

جمرك ميناء جده 

006609183االسالمي

غير معروفطارق سليمان محمد السويح539

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

غير معروفطارق سليمان محمد السويح539

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

0082731400505824131جمرك ميناء ينبعالدمامراشد يوسف احمد السعدون540

0082731400505824131جمرك محافظة الجبيلالدمامراشد يوسف احمد السعدون540



الدمامراشد يوسف احمد السعدون540

جمرك ميناء جده 

0082731400505824131االسالمي

الدمامراشد يوسف احمد السعدون540

جمرك مطار الملك فهد 

0082731400505824131الدولي

الدمامراشد يوسف احمد السعدون540

جمرك ميناء الملك 

0082731400505824131عبدالعزيز

الدمامحمزه محمد عامر الشهرى545

جمرك ميناء الملك 

008324718عبدالعزيز

الخبرناصر سعيد الغامدى563

جمرك مطار الملك فهد 

0086486280505806620الدولي

الخبرناصر سعيد الغامدى563

جمرك ميناء الملك 

0086486280505806620عبدالعزيز

جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروفاحمد ابراهيم حبرم569

جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفاحمد ابراهيم حبرم569

جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفاحمد ابراهيم حبرم569

جدةعبدهللا محمد عيسى عراقى578

جمرك ميناء جده 

006480770االسالمي

جدةعبداللطيف محمود زكى581

جمرك ميناء جده 

006478820االسالمي

الدمامخالد ابراهيم المرشد592

جمرك ميناء الملك 

008326386عبدالعزيز

الدمامعلى صالح محمد العبيدان595

جمرك مطار الملك فهد 

008225447الدولي

الدمامعلى صالح محمد العبيدان595

جمرك ميناء الملك 

008225447عبدالعزيز

جمرك ميناء ينبعالدمامعبدهللا محمد القومانى608

جمرك ميناء الملك 

0083260650500546002عبدالعزيز

جمرك محافظة الجبيلالدمامعبدهللا محمد القومانى608

جمرك ميناء الملك 

0083260650500546002عبدالعزيز

الدمامعبدهللا محمد القومانى608

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

0083260650500546002عبدالعزيز

الدمامعبدهللا محمد القومانى608

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء الملك 

0083260650500546002عبدالعزيز



جمرك محافظة الجبيلالدمامعبدهللا محمد القومانى608

جمرك ميناء الملك 

0083260650500546002عبدالعزيز

الدمامعبدهللا محمد القومانى608

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

0083260650500546002عبدالعزيز

الريـاضعلى عبدهللا الحناكى621

الميناء - جمرك الرياض 

004650546الجاف

الريـاضعلى عبدهللا الحناكى621

جمرك مطار الملك خالد 

004650546الدولي

الخبرفهد عبدالعال السديرى624

جمرك مطار الملك فهد 

0089413780505855888الدولي

الخبرفهد عبدالعال السديرى624

جمرك ميناء الملك 

0089413780505855888عبدالعزيز

0082748490508598241جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممسعود احمد العمرى629

الدماممسعود احمد العمرى629

جمرك مطار الملك فهد 

0082748490508598241جمرك البطحاءالدولي

جدةعوضه دخيل هللا المالكى632

جمرك ميناء الملك عبد 

006820165هللا

جدةعوضه دخيل هللا المالكى632

جمرك ميناء جده 

006820165االسالمي

حالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

جمرك ميناء جده 

0045110510533088804جمرك البطحاءاالسالمي

0045110510533088804جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك البطحاءجمرك سلوىحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك البطحاءجمرك البطحاءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك البطحاءجمرك البطحاءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك البطحاءجمرك حالة عمارحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

حالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

جمرك ميناء جده 

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءاالسالمي

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك سلوىحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634



0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك حالة عمارحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

حالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

جمرك ميناء جده 

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءاالسالمي

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك سلوىحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

0045110510533088804جمرك ميناء ضباءجمرك حالة عمارحالة عمارعبدهللا محمد العطوى634

جدةعبدالعزيز محمد حمد البسام642

جمرك ميناء الملك عبد 

026317759هللا

جدةعبدالعزيز محمد حمد البسام642

جمرك ميناء جده 

026317759االسالمي

جدةعبدهللا احمد العمرى651

جمرك ميناء الملك عبد 

006317837هللا

جدةعبدهللا احمد العمرى651

جمرك مطارالملك 

006317837عبدالعزيزالدولي

جدةعبدهللا احمد العمرى651

جمرك ميناء جده 

006317837االسالمي

جدةسعيد مشهور الغامدى666

جمرك مطارالملك 

026428078عبدالعزيزالدولي

جدةسعيد مشهور الغامدى666

جمرك ميناء جده 

026428078االسالمي

جدةحسين طاهر مقيبل667

جمرك ميناء جده 

01264823180504609652االسالمي

جدةمحمد صالح عبدهللا الغشيرى681

جمرك مطارالملك 

006442029عبدالعزيزالدولي

جدةمحمد صالح عبدهللا الغشيرى681

جمرك ميناء جده 

006442029االسالمي

جدةعبدالرحمن سليمان الحصينى684

جمرك مطارالملك 

006371265عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالرحمن سليمان الحصينى684

جمرك ميناء جده 

006371265االسالمي



جدةمقبل احمد الزهرانى696

جمرك ميناء الملك عبد 

006335583هللا

جدةمقبل احمد الزهرانى696

جمرك ميناء جده 

006335583االسالمي

جدةابراهيم جمال الدين عبدالغفور سيت698

جمرك ميناء جده 

006445723االسالمي

جدةعبدهللا سالمه الرفاعي714

جمرك ميناء جده 

006871804االسالمي

جدةعبدهللا سالمه الرفاعي714

جمرك مطارالملك 

006871804عبدالعزيزالدولي

0504869195جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقريات(مكتب الهران)محمد سلمان الشراري718

0504869195جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقريات(مكتب الهران)محمد سلمان الشراري718

0504869195جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقريات(مكتب الهران)محمد سلمان الشراري718

0504869195جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقريات(مكتب الهران)محمد سلمان الشراري718

0464214180535317392جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتحمدان خبيل الشرارى723

الخبرفهد غانم الغوينم730

جمرك مطار الملك فهد 

008641219الدولي

الخبرفهد غانم الغوينم730

جمرك ميناء الملك 

008641219عبدالعزيز

0147637630555463463جمرك سلوىجمرك سلوىالريـاضسعود شافى القحطانى733

0147637630555463463جمرك سلوىجمرك البطحاءالريـاضسعود شافى القحطانى733

الريـاضسعود شافى القحطانى733

جمرك مطار الملك خالد 

0147637630555463463جمرك سلوىالدولي

الريـاضسعود شافى القحطانى733

الميناء - جمرك الرياض 

0147637630555463463جمرك سلوىالجاف

0084318710506840826جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

0084318710506840826جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

الدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

جمرك مطار الملك فهد 

0084318710506840826جمرك البطحاءالدولي

الدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

جمرك ميناء الملك 

0084318710506840826جمرك البطحاءعبدالعزيز

جمرك سلوىالدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

جمرك ميناء الملك 

0084318710506840826عبدالعزيز



جمرك البطحاءالدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

جمرك ميناء الملك 

0084318710506840826عبدالعزيز

الدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

0084318710506840826عبدالعزيز

الدمامعبدالعزيز حامد الشمرانى738

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

0084318710506840826عبدالعزيز

0042399320504550955جمرك سلوىجمرك الحديثةتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك سلوىجمرك ميناء ضباءتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك سلوىجمرك سلوىتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك سلوىجمرك البطحاءتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك سلوىجمرك حالة عمارتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك البطحاءجمرك الحديثةتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك البطحاءجمرك سلوىتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

0042399320504550955جمرك البطحاءجمرك حالة عمارتبوكعبدهللا عيد سالمه العطوى740

014453189605045529020144533711جمرك البطحاءجمرك البطحاءحقلعوده مسلم المسعودى742

014453189605045529020144533711جمرك البطحاءجمرك ميناء ينبعحقلعوده مسلم المسعودى742

014453189605045529020144533711جمرك البطحاءجمرك الدرهحقلعوده مسلم المسعودى742

014453189605045529020144533711جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءحقلعوده مسلم المسعودى742

014453189605045529020144533711جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءحقلعوده مسلم المسعودى742

014453189605045529020144533711جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ينبعحقلعوده مسلم المسعودى742

014453189605045529020144533711جمرك ميناء ضباءجمرك الدرهحقلعوده مسلم المسعودى742

014453189605045529020144533711جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءحقلعوده مسلم المسعودى742

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي



جمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

الدولي

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

جمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك مطار الملك 

01376646960505904640137664696فهد الدولي

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد



جمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

الدولي

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيالدولي

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيالدولي

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيعبدالعزيز

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

01376646960505904640137664696جمرك سلوىالدولي

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753



01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

01376646960505904640137664696جمرك سلوىالدولي

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696جمرك سلوىعبدالعزيز

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيالدولي

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيالدولي

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيعبدالعزيز

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءالدولي

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753



01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءالدولي

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءعبدالعزيز

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءالدولي

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءالدولي

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءجمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696جمرك ميناء ضباءعبدالعزيز

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك محافظة الجبيلالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك جديدة عرعرالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك ميناء رأس تنورهالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز



جمرك ميناء ضباءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك الرقعيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك الخفجيالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك الحديثةالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك سلوىالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك البطحاءالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك مطار الظهران 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك جسر الملك فهدالخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

الخبرعبداالله عبدالعزيز السماعيل753

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

01376646960505904640137664696عبدالعزيز

جمرك ميناء ينبعينبعاحمد محمد عبدالفتاح773

ينبعاحمد محمد عبدالفتاح773

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

ينبعاحمد محمد عبدالفتاح773

جمرك ميناء جده 

االسالمي

0566993568جمرك الطوالجمرك ميناء ضباءتبوكحمد حمود التيماوى776

تبوكحمد حمود التيماوى776

جمرك ميناء جده 

0566993568جمرك الطوالاالسالمي

0566993568جمرك الطوالجمرك الطوالتبوكحمد حمود التيماوى776

0566993568جمرك الطوالجمرك البطحاءتبوكحمد حمود التيماوى776

0566993568جمرك الطوالجمرك حالة عمارتبوكحمد حمود التيماوى776

0566993568جمرك الطوالجمرك الحديثةتبوكحمد حمود التيماوى776

0566993568جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءتبوكحمد حمود التيماوى776

تبوكحمد حمود التيماوى776

جمرك ميناء جده 

0566993568جمرك البطحاءاالسالمي

0566993568جمرك البطحاءجمرك الطوالتبوكحمد حمود التيماوى776



0566993568جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكحمد حمود التيماوى776

0566993568جمرك البطحاءجمرك حالة عمارتبوكحمد حمود التيماوى776

0566993568جمرك البطحاءجمرك الحديثةتبوكحمد حمود التيماوى776

جدةناصر سليمان العلى الهزاع799

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك مطارالملك 

0067167320535997665عبدالعزيزالدولي

جدةناصر سليمان العلى الهزاع799

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك مطارالملك 

0067167320535997665عبدالعزيزالدولي

جدةناصر سليمان العلى الهزاع799

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0067167320535997665االسالمي

جدةناصر سليمان العلى الهزاع799

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0067167320535997665االسالمي

000031843جمرك حالة عمارتبوكمحمود محمد مكى العالوى804

038411166055814128جمرك جسر الملك فهدالدمامابراهيم عبدالعزيز العضاض816

جدةعمر على حسن باطهف817

جمرك ميناء جده 

006428915050562633702االسالمي

الريـاضمحمد عضوان دواس االحمرى821

جمرك ميناء جده 

004765595االسالمي

الريـاضمحمد عضوان دواس االحمرى821

الميناء - جمرك الرياض 

004765595الجاف

الريـاضمحمد عضوان دواس االحمرى821

جمرك مطار الملك خالد 

004765595الدولي

322204605056644773224388جمرك ميناء ينبعجمرك ميناء رابغينبعفيصل منصور حجى837

322204605056644773224388جمرك ميناء ينبعجمرك ميناء رابغينبعفيصل منصور حجى837

322204605056644773224388جمرك ميناء ينبعجمرك ميناء جيزانينبعفيصل منصور حجى837

ينبعفيصل منصور حجى837

جمرك مطارالملك 

322204605056644773224388جمرك ميناء ينبععبدالعزيزالدولي

ينبعفيصل منصور حجى837

جمرك ميناء جده 

322204605056644773224388جمرك ميناء ينبعاالسالمي

322204605056644773224388جمرك ميناء ينبعجمرك ميناء ينبعينبعفيصل منصور حجى837

322204605056644773224388جمرك ميناء ينبعجمرك ميناء ضباءينبعفيصل منصور حجى837

جدةعبدالرحمن محمد حسن مختار859

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

020505620572االسالمي

جدةعبدالرحمن محمد حسن مختار859

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

020505620572االسالمي



جدةعبدالرحمن محمد حسن مختار859

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

020505620572االسالمي

جدةعباس سعيد على الصبان864

جمرك ميناء الملك عبد 

1022341230567044470هللا

جدةعباس سعيد على الصبان864

جمرك ميناء جده 

1022341230567044470االسالمي

الدماماحمد صالح احمد الزهرانى874

جمرك مطار الملك فهد 

000832243الدولي

الدماماحمد صالح احمد الزهرانى874

جمرك مطارالملك 

000832243عبدالعزيزالدولي

الدماماحمد صالح احمد الزهرانى874

جمرك ميناء جده 

000832243االسالمي

الدماماحمد صالح احمد الزهرانى874

جمرك مطار الظهران 

000832243الدولي

الدماماحمد صالح احمد الزهرانى874

جمرك ميناء الملك 

000832243عبدالعزيز

الريـاضفايز على محمد ال يوسف887

الميناء - جمرك الرياض 

004015104الجاف

الريـاضفايز على محمد ال يوسف887

جمرك مطار الملك خالد 

004015104الدولي

الدمامعطيه محمد احمد المالكى889

جمرك ميناء جده 

008325325االسالمي

الدمامعطيه محمد احمد المالكى889

جمرك ميناء الملك 

008325325عبدالعزيز

جدةناصر صالح عبدهللا المرى897

جمرك ميناء الملك عبد 

006432077هللا

جدةناصر صالح عبدهللا المرى897

جمرك مطارالملك 

006432077عبدالعزيزالدولي

جدةناصر صالح عبدهللا المرى897

جمرك ميناء جده 

006432077االسالمي

جمرك البطحاءالخفجيسليمان عبدالعزيز العقيل925

جمرك جسر الملك 

فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيسليمان عبدالعزيز العقيل925

جمرك جسر الملك 

فهد



جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسليمان عبدالعزيز العقيل925

جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيسليمان عبدالعزيز العقيل925

جدةحسن محمد عبدالرب البعسى942

جمرك مطارالملك 

0068854960555544414عبدالعزيزالدولي

جدةحسن محمد عبدالرب البعسى942

جمرك ميناء الملك عبد 

0068854960555544414هللا

جدةحسن محمد عبدالرب البعسى942

جمرك ميناء جده 

0068854960555544414االسالمي

جمرك سلوىالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك الخفجيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك البطحاءالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك الرقعيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

جمرك جسر الملك فهدالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

جمرك جسر الملك 

01376646960505904640137664696فهد

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك سلوىالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الخفجيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك البطحاءالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك الرقعيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك سلوىالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الخفجيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك البطحاءالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك الرقعيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك سلوىالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الخفجيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك البطحاءالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك الرقعيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك سلوىالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962



01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الخفجيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك البطحاءالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك الرقعيالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

01376646960505904640137664696جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالهفوفعلى عبدالعزيز السماعيل962

جدةفواز فائز شعوان العتيبى966

جمرك ميناء الملك عبد 

006883441هللا

جدةفواز فائز شعوان العتيبى966

جمرك ميناء جده 

006883441االسالمي

جدةسلطان سعيد القحطانى967

جمرك ميناء الملك عبد 

006516623هللا

جدةسلطان سعيد القحطانى967

جمرك ميناء جده 

006516623االسالمي

جدةحامد حسين محمد فائز977

جمرك ميناء جده 

006474208االسالمي

0006729250505873782جمرك جسر الملك فهدجدةصالح عبدهللا حمد الدعيجى983

جدةصالح عبدهللا حمد الدعيجى983

جمرك مطار الملك فهد 

0006729250505873782الدولي

الدمامسعيد على محمد القحطانى1002

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

0083206810555885599عبدالعزيز

الدمامسعيد على محمد القحطانى1002

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

0083206810555885599عبدالعزيز

الريـاضعبدهللا غصين القحطانى1010

الميناء - جمرك الرياض 

0147749930505292847014766546الجاف

الريـاضعبدهللا غصين القحطانى1010

جمرك مطار الملك خالد 

0147749930505292847014766546الدولي

الريـاضفواز رثعان الخالدى1024

الميناء - جمرك الرياض 

002315950الجاف

الريـاضفواز رثعان الخالدى1024

جمرك مطار الملك خالد 

002315950الدولي

الخبرسعود محمد البابطين1028

جمرك ميناء الملك 

008941050عبدالعزيز

الدمامخالد عبدالرحمن ابوعلي1032

جمرك ميناء الملك 

008324709عبدالعزيز



الريـاضمساعد حمد السيارى1100

جمرك ميناء الملك 

004917487عبدالعزيز

الريـاضمساعد حمد السيارى1100

الميناء - جمرك الرياض 

004917487الجاف

0555768151جمرك الطوالجمرك البطحاءجيزانمحمد على محمد حمدى1109

0555768151جمرك الطوالجمرك مطار أبهاجيزانمحمد على محمد حمدى1109

0555768151جمرك الطوالجمرك الطوالجيزانمحمد على محمد حمدى1109

0555768151جمرك البطحاءجمرك البطحاءجيزانمحمد على محمد حمدى1109

0555768151جمرك البطحاءجمرك مطار أبهاجيزانمحمد على محمد حمدى1109

0555768151جمرك البطحاءجمرك الطوالجيزانمحمد على محمد حمدى1109

مكة المكرمةاحمد عمر عبدهللا بسرى1111

جمرك ميناء الملك عبد 

0054273070506514017هللا

مكة المكرمةاحمد عمر عبدهللا بسرى1111

جمرك ميناء جده 

0054273070506514017االسالمي

جدةعبدالعزيز محمد نور التركى1114

جمرك ميناء الملك عبد 

006827324هللا

جدةعبدالعزيز محمد نور التركى1114

جمرك ميناء جده 

006827324االسالمي

جدةعبدالعزيز محمد نور التركى1114

جمرك مطارالملك 

006827324عبدالعزيزالدولي

جدةمحمد رشيد الجهنى1119

جمرك ميناء الملك عبد 

0064754720532004365هللا

جدةمحمد رشيد الجهنى1119

جمرك ميناء جده 

0064754720532004365االسالمي

جدةعبده على الصامطى1142

جمرك ميناء جده 

006371074االسالمي

جدةعاتق عتيق محارب العوفى1149

جمرك ميناء جده 

026703015055652089026732517االسالمي

جدةعاتق عتيق محارب العوفى1149

جمرك مطارالملك 

026703015055652089026732517عبدالعزيزالدولي

جدةعاتق عتيق محارب العوفى1149

جمرك ميناء جده 

026703015055652089026732517االسالمي

جدةسعيد سعد عامر الغامدى1166

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي



جدةسعيد سعد عامر الغامدى1166

جمرك ميناء جده 

االسالمي

الدمامسند سليمان طليحان الحربى1177

جمرك ميناء جده 

008267749االسالمي

الدمامسند سليمان طليحان الحربى1177

جمرك مطار الملك فهد 

008267749الدولي

الدمامسند سليمان طليحان الحربى1177

جمرك ميناء الملك 

008267749عبدالعزيز

جدةعبدالعزيز سليمان العجالن1191

جمرك ميناء جده 

006645851االسالمي

الدمامعلى عبدهللا حسين السلطان1220

جمرك مطار الملك فهد 

0083495760558155144الدولي

الدمامعلى عبدهللا حسين السلطان1220

جمرك مطار الظهران 

0083495760558155144الدولي

الدمامعلى عبدهللا حسين السلطان1220

جمرك ميناء الملك 

0083495760558155144عبدالعزيز

الدماممحمد بالل البنعلى1258

جمرك مطار الملك فهد 

0083407550505852096الدولي

الدماممحمد بالل البنعلى1258

جمرك ميناء الملك 

0083407550505852096عبدالعزيز

جدةاحمد محمد عليان1273

جمرك ميناء جده 

006446365االسالمي

جيزاناحمد عبده على الرفاعى1325

جمرك مطارالملك 

02/6363698050458011702/6363698عبدالعزيزالدولي

جيزاناحمد عبده على الرفاعى1325

جمرك ميناء جده 

02/6363698050458011702/6363698االسالمي

جدةمناور عوض المخلفى1343

جمرك ميناء الملك عبد 

006207784هللا

جدةمناور عوض المخلفى1343

جمرك ميناء جده 

006207784االسالمي

الريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

جمرك ميناء الملك 

0044691240566226689جمرك سلوىعبدالعزيز

0044691240566226689جمرك سلوىجمرك سلوىالريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

0044691240566226689جمرك سلوىجمرك البطحاءالريـاضمحمد صنيتان الحربى1353



الريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

جمرك مطار الملك خالد 

0044691240566226689جمرك سلوىالدولي

الريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

الميناء - جمرك الرياض 

0044691240566226689جمرك سلوىالجاف

الريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

جمرك ميناء الملك 

0044691240566226689جمرك البطحاءعبدالعزيز

0044691240566226689جمرك البطحاءجمرك سلوىالريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

0044691240566226689جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

الريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

جمرك مطار الملك خالد 

0044691240566226689جمرك البطحاءالدولي

الريـاضمحمد صنيتان الحربى1353

الميناء - جمرك الرياض 

0044691240566226689جمرك البطحاءالجاف

جدةعبدالعزيز صالح كردى1355

جمرك ميناء جده 

006432012االسالمي

الريـاضعبدهللا عمر البراك1356

جمرك مطار الملك خالد 

0049138860505465798الدولي

الريـاضعبدهللا عمر البراك1356

الميناء - جمرك الرياض 

0049138860505465798الجاف

الريـاضعبدالعزيز عبدهللا التركى1364

جمرك ميناء جده 

0047721180505216164االسالمي

الريـاضعبدالعزيز عبدهللا التركى1364

الميناء - جمرك الرياض 

0047721180505216164الجاف

الريـاضعبدالعزيز عبدهللا التركى1364

جمرك مطار الملك خالد 

0047721180505216164الدولي

الريـاضسالمه محمد البلوى1365

الميناء - جمرك الرياض 

004766077الجاف

الريـاضسالمه محمد البلوى1365

جمرك مطار الملك خالد 

004766077الدولي

جدةعبدالرحيم عبدالحميد الحازمى1366

جمرك ميناء الملك عبد 

01265791560555652000هللا

جدةعبدالرحيم عبدالحميد الحازمى1366

جمرك ميناء جده 

01265791560555652000االسالمي

006621870جمرك سلوىجمرك البطحاءعرعراحمد حسن الضوى1377

006621870جمرك سلوىجمرك سلوىعرعراحمد حسن الضوى1377



006621870جمرك سلوىجمرك البطحاءعرعراحمد حسن الضوى1377

006621870جمرك سلوىجمرك الحديثةعرعراحمد حسن الضوى1377

006621870جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعراحمد حسن الضوى1377

006621870جمرك البطحاءجمرك سلوىعرعراحمد حسن الضوى1377

006621870جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعراحمد حسن الضوى1377

006621870جمرك البطحاءجمرك الحديثةعرعراحمد حسن الضوى1377

جمرك الطوالجمرك الطوالعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جمرك الطوالجمرك سلوىعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جمرك الطوالجمرك البطحاءعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جمرك الطوالجمرك الحديثةعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جمرك البطحاءجمرك الطوالعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جمرك البطحاءجمرك سلوىعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جمرك البطحاءجمرك الحديثةعرعرمحمود حسن الضـوى1380

جدةاحمد عمرسالم القثمي1410

جمرك مطارالملك 

006317378عبدالعزيزالدولي

جدةسالم عبدهللا باسلم1413

جمرك ميناء جده 

006471851االسالمي

جدةمحمد على يحى الهندى1415

جمرك ميناء جده 

006474985االسالمي

جدةسعيد صالح سعيد الغامدى1440

جمرك ميناء جده 

006205734االسالمي

جدةخليل احمد محمد الحبشى1466

جمرك ميناء الملك عبد 

026717663هللا

جدةخليل احمد محمد الحبشى1466

جمرك مطارالملك 

026717663عبدالعزيزالدولي

جدةخليل احمد محمد الحبشى1466

جمرك ميناء جده 

026717663االسالمي

الريـاضخالد عبدهللا المطيويع1468

الميناء - جمرك الرياض 

0045740190500051481الجاف

الريـاضخالد عبدهللا المطيويع1468

جمرك مطار الملك خالد 

0045740190500051481الدولي

جدةسليم سمير سرور العوفى1477

جمرك ميناء جده 

0066737590556544409االسالمي



جدةسليم سمير سرور العوفى1477

جمرك مطارالملك 

0066737590556544409عبدالعزيزالدولي

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك سلوىحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك الخفجيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك الطوالحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك البطحاءحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الحديثةجمرك الحديثةحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك فهدحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك سلوىحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك الخفجيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك الطوالحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك البطحاءحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

جمرك الحديثةحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

جمرك جسر الملك 

0137746280555380600013774628فهد

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك سلوىحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك الخفجيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك الطوالحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478



0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك البطحاءحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الخفجيجمرك الحديثةحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك سلوىحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك الخفجيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك الطوالحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك البطحاءحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك سلوىجمرك الحديثةحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك سلوىحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك الخفجيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك الطوالحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك البطحاءحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك الرقعيجمرك الحديثةحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك سلوىحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك الخفجيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك الطوالحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

0137746280555380600013774628جمرك البطحاءجمرك الحديثةحفر الباطناحمد خلف حمد البلوى1478

الدمامفهد على العايد1486

جمرك ميناء الملك 

0384257600505806580عبدالعزيز



جدةعبدالرحمن محمد امين السويدي1489

جمرك مطارالملك 

0064834010505647488عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالرحمن محمد امين السويدي1489

جمرك ميناء جده 

0064834010505647488االسالمي

013767652105059404640137676521جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الحديثةجمرك الخفجيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك جسر الملك 

013767652105059404640137676521فهد

جمرك جسر الملك فهدالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك جسر الملك 

013767652105059404640137676521فهد

جمرك الخفجيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك جسر الملك 

013767652105059404640137676521فهد

جمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك جسر الملك 

013767652105059404640137676521فهد

جمرك الرقعيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك جسر الملك 

013767652105059404640137676521فهد

جمرك سلوىالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك جسر الملك 

013767652105059404640137676521فهد

جمرك الحديثةالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

جمرك جسر الملك 

013767652105059404640137676521فهد

013767652105059404640137676521جمرك الخفجيجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الخفجيجمرك الخفجيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الخفجيجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الخفجيجمرك الرقعيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الخفجيجمرك سلوىالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الخفجيجمرك الحديثةالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497



013767652105059404640137676521جمرك سلوىجمرك الخفجيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الرقعيجمرك الخفجيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك البطحاءجمرك الخفجيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

013767652105059404640137676521جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعياد وبدان براك السعدون1497

الريـاضرضوان احمد حليحل1508

الميناء - جمرك الرياض 

0047875190505103130الجاف

الريـاضرضوان احمد حليحل1508

جمرك مطار الملك خالد 

0047875190505103130الدولي

الخبرسعيد ناصر الغامدى1516

جمرك مطار الملك فهد 

0086403490562098977الدولي

الخبرسعيد ناصر الغامدى1516

جمرك ميناء الملك 

0086403490562098977عبدالعزيز

الريـاضفهد محمد الغيث1527

جمرك مطار الملك خالد 

 004213759الدولي

0464227580558315037جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتسالم عجرم الشرارى1543

0464227580558315037جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتسالم عجرم الشرارى1543

0464227580558315037جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتسالم عجرم الشرارى1543

0464227580558315037جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتسالم عجرم الشرارى1543

0464227580558315037جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسالم عجرم الشرارى1543



0464227580558315037جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتسالم عجرم الشرارى1543

0464227580558315037جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسالم عجرم الشرارى1543

0464227580558315037جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتسالم عجرم الشرارى1543

الريـاضعدنان ياسين عبيد1550

جمرك مطار الملك خالد 

0045945860567773616الدولي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةهللا

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةاالسالمي

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةجمرك الحديثةالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةجمرك الرقعيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح الحسون1558

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك 

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةعبدالعزيز

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك مطار الملك خالد 

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةالدولي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

الميناء - جمرك الرياض 

013766508005357777010137665080جمرك الحديثةالجاف

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيهللا

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080جمرك الخفجياالسالمي

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيجمرك الحديثةالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح الحسون1558

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك 

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيعبدالعزيز

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك مطار الملك خالد 

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيالدولي



الخفجيسليمان صالح الحسون1558

الميناء - جمرك الرياض 

013766508005357777010137665080جمرك الخفجيالجاف

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005357777010137665080جمرك سلوىهللا

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080جمرك سلوىاالسالمي

013766508005357777010137665080جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك سلوىجمرك الحديثةالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك سلوىجمرك الرقعيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح الحسون1558

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك 

013766508005357777010137665080جمرك سلوىعبدالعزيز

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك مطار الملك خالد 

013766508005357777010137665080جمرك سلوىالدولي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

الميناء - جمرك الرياض 

013766508005357777010137665080جمرك سلوىالجاف

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيهللا

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080جمرك الرقعياالسالمي

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيجمرك الحديثةالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح الحسون1558

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك 

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيعبدالعزيز

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك مطار الملك خالد 

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيالدولي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

الميناء - جمرك الرياض 

013766508005357777010137665080جمرك الرقعيالجاف

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءهللا



الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءاالسالمي

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءجمرك الحديثةالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح الحسون1558

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك 

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءعبدالعزيز

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك مطار الملك خالد 

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءالدولي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

الميناء - جمرك الرياض 

013766508005357777010137665080جمرك البطحاءالجاف

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

جمرك الخفجيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

جمرك الحديثةالخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

جمرك سلوىالخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

جمرك الرقعيالخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

جمرك البطحاءالخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي

الخفجيسليمان صالح الحسون1558

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء جده 

013766508005357777010137665080االسالمي



جدةسعد حمدان العصالنى1571

جمرك ميناء جده 

006204975االسالمي

0065219170504869148جمرك الحديثةجمرك البطحاءطريفعبدهللا حامد الرويلى1579

0065219170504869148جمرك الحديثةجمرك الحديثةطريفعبدهللا حامد الرويلى1579

0065219170504869148جمرك البطحاءجمرك البطحاءطريفعبدهللا حامد الرويلى1579

0065219170504869148جمرك البطحاءجمرك الحديثةطريفعبدهللا حامد الرويلى1579

جدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

0066548390505611852فهد

جمرك البطحاءجدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك جسر الملك 

0066548390505611852فهد

جمرك جسر الملك فهدجدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك جسر الملك 

0066548390505611852فهد

جدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

0066548390505611852فهد

جدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك جسر الملك 

0066548390505611852فهد

جدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك مطار الملك فهد 

0066548390505611852جمرك البطحاءالدولي

0066548390505611852جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةسمير حميد الجديبى1601

0066548390505611852جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدجدةسمير حميد الجديبى1601

جدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك مطار الملك خالد 

0066548390505611852جمرك البطحاءالدولي

جدةسمير حميد الجديبى1601

جمرك مطارالملك 

0066548390505611852جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

جدةصالح بخيت القاضي الجهني1602

جمرك ميناء الملك عبد 

0068228870505611691هللا

جدةصالح بخيت القاضي الجهني1602

جمرك مطارالملك 

0068228870505611691عبدالعزيزالدولي

جدةصالح بخيت القاضي الجهني1602

جمرك ميناء جده 

0068228870505611691االسالمي

046421216جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد سعدون منزل الجوفي1607

الريـاضخالد محمد الغيث1609

جمرك مطار الملك خالد 

004594810الدولي



الريـاضخالد محمد الغيث1609

الميناء - جمرك الرياض 

004594810الجاف

جدةمحمد خليل المنزالوى1610

جمرك ميناء جده 

0064214040500139582االسالمي

جدةمحمد خليل المنزالوى1610

جمرك مطارالملك 

0064214040500139582عبدالعزيزالدولي

القطيفعادل نجم عبدهللا البحري1612

جمرك مطار الملك فهد 

0086461250505825491الدولي

القطيفعادل نجم عبدهللا البحري1612

جمرك ميناء الملك 

0086461250505825491عبدالعزيز

الخبرعادل سليمان الحربي1638

جمرك مطار الملك فهد 

0086422650560004006الدولي

الخبرعادل سليمان الحربي1638

جمرك ميناء الملك 

0086422650560004006عبدالعزيز

جدةممدوح عبدهللا الرفاعي1641

جمرك ميناء الملك عبد 

006864568هللا

جدةممدوح عبدهللا الرفاعي1641

جمرك مطارالملك 

006864568عبدالعزيزالدولي

جدةممدوح عبدهللا الرفاعي1641

جمرك ميناء جده 

006864568االسالمي

013766504005559900470137665041جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجياحمد نويران العنزي1644

013766504005559900470137665041جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجياحمد نويران العنزي1644

013766504005559900470137665041جمرك الخفجيجمرك الحديثةالخفجياحمد نويران العنزي1644

013766504005559900470137665041جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجياحمد نويران العنزي1644

013766504005559900470137665041جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجياحمد نويران العنزي1644

013766504005559900470137665041جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجياحمد نويران العنزي1644

013766504005559900470137665041جمرك البطحاءجمرك الحديثةالخفجياحمد نويران العنزي1644

013766504005559900470137665041جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجياحمد نويران العنزي1644

0064250080504869326جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

0064250080504869326جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

0064250080504869326جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

0064250080504869326جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

0064250080504869326جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

0064250080504869326جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647



0064250080504869326جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

0064250080504869326جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

0064250080504869326جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحمد عبدهللا الثوينى1647

جدةفايز عمر احمد بارشيد1648

جمرك مطارالملك 

0064774950555614733عبدالعزيزالدولي

جدةفايز عمر احمد بارشيد1648

جمرك ميناء جده 

0064774950555614733االسالمي

الريـاضماهر حسين زكى1650

الميناء - جمرك الرياض 

002313916الجاف

الريـاضماهر حسين زكى1650

جمرك مطار الملك خالد 

002313916الدولي

جدةعلى محمد عليان حكمى1651

جمرك مطارالملك 

0063705460555666972عبدالعزيزالدولي

جمرك سلوىالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

جمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

جمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

جمرك الرقعيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

الخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

جمرك الخفجيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

جمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك جسر الملك 

013766464905559895550137664649فهد

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659



013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

الخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك ميناء الملك 

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيعبدالعزيز

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك الرقعيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

الخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك ميناء الملك 

013766464905559895550137664649جمرك سلوىعبدالعزيز

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك سلوىالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

الخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك ميناء الملك 

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيعبدالعزيز

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659



الخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

جمرك ميناء الملك 

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءعبدالعزيز

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

013766464905559895550137664649جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيخليفه خالد مدعج الدوسري1659

الدمامعايض عبدهللا الحربي1664

جمرك مطار الملك فهد 

0085734850505803206الدولي

الدمامعايض عبدهللا الحربي1664

جمرك ميناء الملك 

0085734850505803206عبدالعزيز

الدماممشبب راعى مشبب االحمري1670

جمرك ميناء الملك 

0083463360505875384عبدالعزيز

الريـاضاحمد حسن ابراهيم بهكلي1681

الميناء - جمرك الرياض 

0147711540500001587الجاف

الريـاضاحمد حسن ابراهيم بهكلي1681

جمرك مطار الملك خالد 

0147711540500001587الدولي

006424745جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتجديع خضر الطويلعي العنزي1691

006424745جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتجديع خضر الطويلعي العنزي1691

006424745جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتجديع خضر الطويلعي العنزي1691

006424745جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتجديع خضر الطويلعي العنزي1691

جدةمحمد ابراهيم عالم1694

جمرك ميناء جده 

0068952000562102121االسالمي

جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك سلوىجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك جسر الملك فهدجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك البطحاءجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك الخفجيجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك مطار الملك فهد 

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيالدولي



جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك ميناء الملك 

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيعبدالعزيز

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك سلوىجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك البطحاءجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك الخفجيجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك مطار الملك فهد 

013766465105500388880137664651جمرك سلوىالدولي

جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك ميناء الملك 

013766465105500388880137664651جمرك سلوىعبدالعزيز

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك سلوىجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك البطحاءجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك الخفجيجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك مطار الملك فهد 

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءالدولي

جدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جمرك ميناء الملك 

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءعبدالعزيز

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك سلوىجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك الخفجيجدةراضى عوض عيد المهيدي العنزي1695

جدةعلى محمد حنتوش1701

جمرك مطار األمير 

012284008105025755290122840338محمد بن عبد العزيز

جدةعلى محمد حنتوش1701

جمرك ميناء جده 

012284008105025755290122840338االسالمي

جدةعلى محمد حنتوش1701

جمرك مطارالملك 

012284008105025755290122840338عبدالعزيزالدولي

الريـاضعواد عوض خليل العنزي1704

جمرك ميناء الملك عبد 

004540117جمرك البطحاءهللا

الريـاضعواد عوض خليل العنزي1704

جمرك ميناء جده 

004540117جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضعواد عوض خليل العنزي1704

الميناء - جمرك الرياض 

004540117جمرك البطحاءالجاف



الريـاضعواد عوض خليل العنزي1704

جمرك مطار الملك خالد 

004540117جمرك البطحاءالدولي

004540117جمرك البطحاءجمرك الحديثةالريـاضعواد عوض خليل العنزي1704

004540117جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضعواد عوض خليل العنزي1704

0464206840504869107جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

0464206840504869107جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتحسين جواد صبيح العنزي1705

جدةعبدالعزيز محمد المغربي1709

جمرك ميناء الملك عبد 

006477364هللا

006477364جمرك ميناء رابغجدةعبدالعزيز محمد المغربي1709

006477364جمرك ميناء رابغجدةعبدالعزيز محمد المغربي1709

جدةعبدالعزيز محمد المغربي1709

جمرك ميناء جده 

006477364االسالمي

006423180جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتابراهيم سليمان الشراري1710

006423180جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتابراهيم سليمان الشراري1710

جدةاحمد سالم علي الزبيدى1714

جمرك ميناء الملك عبد 

0063201930505663375هللا

0063201930505663375جمرك ميناء رابغجدةاحمد سالم علي الزبيدى1714

جدةاحمد سالم علي الزبيدى1714

جمرك مطارالملك 

0063201930505663375عبدالعزيزالدولي

جدةاحمد سالم علي الزبيدى1714

جمرك ميناء جده 

0063201930505663375االسالمي

006421516جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتفياض سليم النصيري1727

006421516جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتفياض سليم النصيري1727



جدةعبدالعزيز مرزوق عبدهللا المرزوق1731

جمرك مطارالملك 

0063217880555650680عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالعزيز مرزوق عبدهللا المرزوق1731

جمرك ميناء جده 

0063217880555650680االسالمي

جمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

جمرك جسر الملك 

0066232160507077657فهد

جمرك الرقعيعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

جمرك جسر الملك 

0066232160507077657فهد

جمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

جمرك جسر الملك 

0066232160507077657فهد

جمرك جسر الملك فهدعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

جمرك جسر الملك 

0066232160507077657فهد

جمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

جمرك جسر الملك 

0066232160507077657فهد

جمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

جمرك جسر الملك 

0066232160507077657فهد

0066232160507077657جمرك سلوىجمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك سلوىجمرك الرقعيعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك سلوىجمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك سلوىجمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك سلوىجمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك الرقعيجمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك الرقعيجمرك الرقعيعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك الرقعيجمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك الرقعيجمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك الرقعيجمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك البطحاءجمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك البطحاءجمرك الرقعيعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك البطحاءجمرك سلوىعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735

0066232160507077657جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرعبدالرحمن ناصر الحامدي1735



جدةاحمد سعيد العامودي1739

جمرك ميناء الملك عبد 

0064702790569190444هللا

جدةاحمد سعيد العامودي1739

جمرك ميناء جده 

0064702790569190444االسالمي

0006425670504869182جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0006425670504869182جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتضيف هللا مطاوع البلوي1742

0464236590504869327000000جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتبخيت سالم الشرارى1744

0464236590504869327000000جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتبخيت سالم الشرارى1744

0464236590504869327000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتبخيت سالم الشرارى1744

0464236590504869327000000جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتبخيت سالم الشرارى1744

جدةاحمد سالم محفوظ احمد1748

جمرك مطارالملك 

006420074عبدالعزيزالدولي

الريـاضعماد احمد الشريده1749

الميناء - جمرك الرياض 

0147501240500100709014780621الجاف

الريـاضعماد احمد الشريده1749

جمرك مطار الملك خالد 

0147501240500100709014780621الدولي



جدةعبدالرحمن بن عبدهللا بن محي الدين يوسف1751

جمرك ميناء الملك عبد 

012653119005056018090126530804هللا

جدةعبدالرحمن بن عبدهللا بن محي الدين يوسف1751

جمرك ميناء جده 

012653119005056018090126530804االسالمي

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةهللا

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةعبدالعزيز

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةعبدالعزيزالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةاالسالمي

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةالجاف

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الحديثةجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد



جمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

جمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك جسر الملك 

0137746280505486469013774628فهد

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

0137746280505486469013774628جمرك الطوالهللا

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

0137746280505486469013774628جمرك الطوالعبدالعزيز



حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

0137746280505486469013774628جمرك الطوالعبدالعزيزالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628جمرك الطوالاالسالمي

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

0137746280505486469013774628جمرك الطوالالجاف

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

0137746280505486469013774628جمرك الطوالالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الطوالجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيهللا

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيعبدالعزيز

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيعبدالعزيزالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628جمرك الخفجياالسالمي

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766



0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيالجاف

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الخفجيجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

0137746280505486469013774628جمرك سلوىهللا

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

0137746280505486469013774628جمرك سلوىعبدالعزيز

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

0137746280505486469013774628جمرك سلوىعبدالعزيزالدولي

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628جمرك سلوىاالسالمي

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

0137746280505486469013774628جمرك سلوىالجاف

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

0137746280505486469013774628جمرك سلوىالدولي

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك سلوىجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766



حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيهللا

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيعبدالعزيز

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيعبدالعزيزالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628جمرك الرقعياالسالمي

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيالجاف

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيالدولي

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك الرقعيجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءهللا

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءعبدالعزيز

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766



حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءاالسالمي

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءالجاف

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءالدولي

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك البطحاءجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءهللا

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءعبدالعزيز

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءعبدالعزيزالدولي

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءاالسالمي

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءالجاف

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766



حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءالدولي

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

0137746280505486469013774628جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك الرقعيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك سلوىحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك جسر الملك فهدحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك حالة عمارحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك الدرهحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك ميناء ضباءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك الخفجيحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك الطوالحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي



حفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك البطحاءحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

جمرك الحديثةحفر الباطنمحمد خلف البلوي1766

جمرك ميناء جده 

0137746280505486469013774628االسالمي

الريـاضمنور ماشى  ذياب العنزي1768

الميناء - جمرك الرياض 

0140346080500558448014651370جمرك البطحاءالجاف

0140346080500558448014651370جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمنور ماشى  ذياب العنزي1768

الريـاضمنور ماشى  ذياب العنزي1768

جمرك مطار الملك خالد 

0140346080500558448014651370جمرك البطحاءالدولي

006447829جمرك جسر الملك فهدجدةعبدهللا محمد السبيانى1769

جدةعبدهللا محمد السبيانى1769

جمرك مطارالملك 

006447829عبدالعزيزالدولي

جدةعبدهللا محمد السبيانى1769

جمرك مطار الملك خالد 

006447829الدولي

جدةعبدهللا محمد السبيانى1769

جمرك ميناء جده 

006447829االسالمي

000642147جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا عبدالعزيز السحيمي1776

000642147جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا عبدالعزيز السحيمي1776

جدةصالح حامد احمد الهزاع الغامدي1777

جمرك ميناء جده 

0066044280555623708االسالمي

جدةصالح حامد احمد الهزاع الغامدي1777

جمرك مطارالملك 

0066044280555623708عبدالعزيزالدولي

006421248جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد ابراهيم العسيري1784

0074660560505720998جمرك مطار الطائفالطائفعلى احمد محمد الزهراني1785

الدمامسعيد عبدهللا مسفر ال نمصه االحمري1788

جمرك ميناء الملك عبد 

0084111540583232074هللا

الدمامسعيد عبدهللا مسفر ال نمصه االحمري1788

جمرك ميناء جده 

0084111540583232074االسالمي

الدمامسعيد عبدهللا مسفر ال نمصه االحمري1788

الميناء - جمرك الرياض 

0084111540583232074الجاف



الدمامسعيد عبدهللا مسفر ال نمصه االحمري1788

جمرك مطار الملك فهد 

0084111540583232074الدولي

الدمامسعيد عبدهللا مسفر ال نمصه االحمري1788

جمرك ميناء الملك 

0084111540583232074عبدالعزيز

جدةسعد عبدهللا الحربي1793

جمرك ميناء الملك عبد 

025911316هللا

جدةسعد عبدهللا الحربي1793

جمرك مطارالملك 

025911316عبدالعزيزالدولي

جدةسعد عبدهللا الحربي1793

جمرك ميناء جده 

025911316االسالمي

جدةموسي عيد العتيبي1795

جمرك ميناء الملك عبد 

0066078870554616161هللا

جدةموسي عيد العتيبي1795

جمرك مطارالملك 

0066078870554616161عبدالعزيزالدولي

جدةموسي عيد العتيبي1795

جمرك مطارالملك 

0066078870554616161عبدالعزيزالدولي

جدةموسي عيد العتيبي1795

جمرك ميناء جده 

0066078870554616161االسالمي

013766465505058144580137664658جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيعبدالعزيز سليمان الفضيلى1797

013766465505058144580137664658جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيعبدالعزيز سليمان الفضيلى1797

013766465505058144580137664658جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيعبدالعزيز سليمان الفضيلى1797

013766465505058144580137664658جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيعبدالعزيز سليمان الفضيلى1797

جدةطارق عبدهللا محمد بلخير1806

جمرك ميناء الملك عبد 

006719573هللا

جدةطارق عبدهللا محمد بلخير1806

جمرك مطارالملك 

006719573عبدالعزيزالدولي

جدةطارق عبدهللا محمد بلخير1806

جمرك ميناء جده 

006719573االسالمي

جمرك الرقعيالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

جمرك جسر الملك 

0353707550540065807035370755فهد

جمرك جسر الملك فهدالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

جمرك جسر الملك 

0353707550540065807035370755فهد

جمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

جمرك جسر الملك 

0353707550540065807035370755فهد



جمرك سلوىالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

جمرك جسر الملك 

0353707550540065807035370755فهد

جمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

جمرك جسر الملك 

0353707550540065807035370755فهد

جمرك الحديثةالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

جمرك جسر الملك 

0353707550540065807035370755فهد

0353707550540065807035370755جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

0353707550540065807035370755جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمليح صلبوخ مانع الرويلي1811

جدةطالل طاهر حسن قال1813

جمرك ميناء الملك عبد 

006435600هللا

جدةطالل طاهر حسن قال1813

جمرك ميناء جده 

006435600االسالمي

جدةطالل طاهر حسن قال1813

جمرك مطارالملك 

006435600عبدالعزيزالدولي

013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك سلوىالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814



013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك الخفجيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك البطحاءالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الحديثةجمرك الرقعيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

جمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

جمرك سلوىالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

جمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

جمرك الخفجيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

جمرك البطحاءالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

جمرك جسر الملك فهدالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

جمرك الرقعيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جمرك جسر الملك 

013832565805058775770138342361فهد

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك سلوىالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الخفجيجمرك الرقعيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك سلوىالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك الخفجيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك البطحاءالدماماحمد نايف جابر السعدون1814



013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك سلوىجمرك الرقعيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك سلوىالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك الخفجيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك البطحاءالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك الرقعيجمرك الرقعيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك سلوىالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك الحديثةالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك الخفجيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

013832565805058775770138342361جمرك البطحاءجمرك الرقعيالدماماحمد نايف جابر السعدون1814

جدةخالد عبداللة العامودي1822

جمرك مطارالملك 

0264336460555515779عبدالعزيزالدولي

026483238جمرك محافظة الجبيلالدماممنصور احمد المحمدى1834

الدماممنصور احمد المحمدى1834

جمرك مطار الملك فهد 

026483238الدولي

الدماممنصور احمد المحمدى1834

جمرك ميناء الملك 

026483238عبدالعزيز

جدةسعد ضيف هللا القرشي1840

جمرك مطارالملك 

0267232300505644058عبدالعزيزالدولي

026517556جمرك ميناء ينبعجدةعبيد دخيل هللا السناني1845

جدةعبيد دخيل هللا السناني1845

جمرك ميناء جده 

026517556االسالمي

جدةعبيد دخيل هللا السناني1845

جمرك مطارالملك 

026517556عبدالعزيزالدولي

جدةسالم محمد سالم العوفي1848

جمرك ميناء الملك عبد 

026913714هللا



جدةسالم محمد سالم العوفي1848

جمرك ميناء جده 

026913714االسالمي

جدةهشام صالح علي شبكشي1851

جمرك مطارالملك 

0266088650504609979عبدالعزيزالدولي

جدةهشام صالح علي شبكشي1851

جمرك ميناء جده 

0266088650504609979االسالمي

الدمامسليمان رسن العنزي1856

جمرك ميناء الملك 

766462605053865067664627جمرك الخفجيعبدالعزيز

766462605053865067664627جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدمامسليمان رسن العنزي1856

038576617جمرك محافظة الجبيلالخبرناصر عمر القحطاني1873

الخبرناصر عمر القحطاني1873

جمرك ميناء الملك 

038576617عبدالعزيز

014658081505537965550146580814جمرك الحديثةجمرك البطحاءطريفصالح حامد الرويلي1875

014658081505537965550146580814جمرك الحديثةجمرك الحديثةطريفصالح حامد الرويلي1875

014658081505537965550146580814جمرك البطحاءجمرك البطحاءطريفصالح حامد الرويلي1875

014658081505537965550146580814جمرك البطحاءجمرك الحديثةطريفصالح حامد الرويلي1875

جدةعلي حسين الجراري1878

جمرك مطارالملك 

0267273210555669772عبدالعزيزالدولي

الدمامعلي جمعان الزهراني1880

جمرك ميناء جده 

0382653600555855386038273622االسالمي

الدمامعلي جمعان الزهراني1880

جمرك ميناء الملك 

0382653600555855386038273622عبدالعزيز

الدماممهدي مغضب عيد الرويلي1889

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

0383301790505802665038330324عبدالعزيز

الدماممهدي مغضب عيد الرويلي1889

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

0383301790505802665038330324عبدالعزيز

جدةخالد احمد بن لسود1890

جمرك مطارالملك 

026318956عبدالعزيزالدولي

جدةخالد احمد بن لسود1890

جمرك ميناء جده 

026318956االسالمي

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك مطارالملك 

0264778490555621374عبدالعزيزالدولي

جمرك البطحاءجدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك مطارالملك 

0264778490555621374عبدالعزيزالدولي



جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك مطارالملك 

0264778490555621374عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك مطارالملك 

0264778490555621374عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك ميناء الملك عبد 

0264778490555621374جمرك البطحاءهللا

0264778490555621374جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك مطارالملك 

0264778490555621374جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك ميناء جده 

0264778490555621374جمرك البطحاءاالسالمي

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

0264778490555621374االسالمي

جمرك البطحاءجدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك ميناء جده 

0264778490555621374االسالمي

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0264778490555621374االسالمي

جدةعبدالحليم احمد كبوش1893

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0264778490555621374االسالمي

0464218560504864169جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

0464218560504864169جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعوده جدعان سويلم العنزي1894

046626432جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرفرحان حمود ظاهر المال1899

046626432جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرفرحان حمود ظاهر المال1899

046626432جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرفرحان حمود ظاهر المال1899

046626432جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرفرحان حمود ظاهر المال1899

046626432جمرك البطحاءجمرك الحديثةعرعرفرحان حمود ظاهر المال1899

046626432جمرك البطحاءجمرك الحديثةعرعرفرحان حمود ظاهر المال1899



046421178جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروف427علي سليمان الشرعي الرقم السابق 1903

046421178جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروف427علي سليمان الشرعي الرقم السابق 1903

الريـاضعلي حسين العساف1908

جمرك ميناء الملك 

0146218880505211211عبدالعزيز

الريـاضعلي حسين العساف1908

جمرك مطار الملك فهد 

0146218880505211211الدولي

الريـاضعلي حسين العساف1908

الميناء - جمرك الرياض 

0146218880505211211الجاف

الريـاضعلي حسين العساف1908

جمرك مطار الملك خالد 

0146218880505211211الدولي

جدةفارس صالح فارس مقيزح1909

جمرك ميناء الملك عبد 

0268275900504501473هللا

جدةفارس صالح فارس مقيزح1909

جمرك ميناء جده 

0268275900504501473االسالمي

جدةعبد الكريم بن سالم بن احمد المصباحى1914

جمرك ميناء الملك عبد 

0264391150503320393هللا

جدةعبد الكريم بن سالم بن احمد المصباحى1914

جمرك مطارالملك 

0264391150503320393عبدالعزيزالدولي

جدةعبد الكريم بن سالم بن احمد المصباحى1914

جمرك ميناء جده 

0264391150503320393االسالمي

جمرك الخفجيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

جمرك جسر الملك 

0764251950540778754فهد

جمرك سلوىالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

جمرك جسر الملك 

0764251950540778754فهد

جمرك الرقعيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

جمرك جسر الملك 

0764251950540778754فهد

جمرك البطحاءالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

جمرك جسر الملك 

0764251950540778754فهد

جمرك جسر الملك فهدالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

جمرك جسر الملك 

0764251950540778754فهد

جمرك الحديثةالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

جمرك جسر الملك 

0764251950540778754فهد

0764251950540778754جمرك الخفجيجمرك الخفجيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الخفجيجمرك سلوىالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915



0764251950540778754جمرك الخفجيجمرك الرقعيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الخفجيجمرك البطحاءالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الخفجيجمرك الحديثةالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك سلوىجمرك الخفجيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الرقعيجمرك الخفجيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك البطحاءجمرك الخفجيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

0764251950540778754جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتخليف نهار محمد العنزي1915

جدةمحمد حسن باصرة1918

جمرك ميناء جده 

0264419640505507500االسالمي

جدةمحمد حسن باصرة1918

جمرك مطارالملك 

0264419640505507500عبدالعزيزالدولي

جدةسعد عبدهللا سعدهللا1923

جمرك مطارالملك 

026310171عبدالعزيزالدولي

جدةمحمد صالح الصعيدي1924

جمرك مطارالملك 

0266691360555658851عبدالعزيزالدولي

جدةحامد احمد االنصاري1926

جمرك ميناء الملك عبد 

026485281هللا

جدةحامد احمد االنصاري1926

جمرك مطارالملك 

026485281عبدالعزيزالدولي



جدةحامد احمد االنصاري1926

جمرك ميناء جده 

026485281االسالمي

جمرك جسر الملك فهدنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

جمرك جسر الملك 

0752215520548422356فهد

جمرك سلوىنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

جمرك جسر الملك 

0752215520548422356فهد

جمرك الطوالنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

جمرك جسر الملك 

0752215520548422356فهد

جمرك البطحاءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

جمرك جسر الملك 

0752215520548422356فهد

جمرك الخضراءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

جمرك جسر الملك 

0752215520548422356فهد

0752215520548422356جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

0752215520548422356جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانحسن هبه علي المكرمي1927

الخبروليد علي عبدهللا الغيثار1932

جمرك ميناء الملك 

0384264040505805302عبدالعزيز

جدةيوسف عبدالعزيز الدباسي1945

جمرك ميناء الملك عبد 

026433163هللا

جدةيوسف عبدالعزيز الدباسي1945

جمرك مطارالملك 

026433163عبدالعزيزالدولي



جدةيوسف عبدالعزيز الدباسي1945

جمرك مطارالملك 

بريد )عبدالعزيزالدولي

026433163(جدة

جدةيوسف عبدالعزيز الدباسي1945

الميناء - جمرك الرياض 

026433163الجاف

جدةيوسف عبدالعزيز الدباسي1945

جمرك مطار الملك خالد 

026433163الدولي

جدةيوسف عبدالعزيز الدباسي1945

جمرك ميناء جده 

026433163االسالمي

جدةمحمد علي خمجان1973

جمرك ميناء الملك عبد 

026471530هللا

جدةمحمد علي خمجان1973

جمرك ميناء جده 

026471530االسالمي

جدةعمر صالح احمد العامودي1975

جمرك ميناء جده 

026471304االسالمي

جدةعمر صالح احمد العامودي1975

جمرك مطارالملك 

026471304عبدالعزيزالدولي

جدةمحمد يوسف حاجي1979

جمرك ميناء جده 

026474000االسالمي

الدماماحمد سعيد محمد الغامدي1988

جمرك مطار الملك خالد 

0384182960507083566الدولي

الدماماحمد سعيد محمد الغامدي1988

جمرك مطار الملك فهد 

0384182960507083566الدولي

الدماماحمد سعيد محمد الغامدي1988

جمرك مطار الظهران 

0384182960507083566الدولي

025744457جمرك الطوالجدةعثمان احمد باهيج1990

جدةعثمان احمد باهيج1990

جمرك ميناء جده 

025744457االسالمي

0664239390504869326جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعبدالرحمن عبدهللا الراشد1991

0664239390504869326جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدالرحمن عبدهللا الراشد1991

0435425450541566060جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروفزياد شامي محمد راجح2001

0435425450541566060جمرك سلوىجمرك سلوىغير معروفزياد شامي محمد راجح2001

0435425450541566060جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروفزياد شامي محمد راجح2001

0435425450541566060جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفزياد شامي محمد راجح2001



0435425450541566060جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروفزياد شامي محمد راجح2001

0435425450541566060جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفزياد شامي محمد راجح2001

جدةعلي عبود علي هالبي2002

جمرك ميناء الملك عبد 

0234324230503661774جمرك البطحاءهللا

0234324230503661774جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةعلي عبود علي هالبي2002

جدةعلي عبود علي هالبي2002

جمرك ميناء جده 

0234324230503661774جمرك البطحاءاالسالمي

جمرك البطحاءالدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

جمرك ميناء ينبعالدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

جمرك محافظة الجبيلالدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

جمرك ميناء رأس تنورهالدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

جمرك ميناء رأس تنورهالدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الدمامعلي عبدالعزيز كانو2006

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

0383488800500888298عبدالعزيز

الخبرصالح سليمان العيدي2007

جمرك ميناء الملك 

0138671293050853367عبدالعزيز



جدةسعيد جمعان الغامدي2009

جمرك ميناء الملك عبد 

62063750555358731-02هللا

جدةسعيد جمعان الغامدي2009

جمرك ميناء جده 

62063750555358731-02االسالمي

جدةسعيد جمعان الغامدي2009

جمرك مطارالملك 

62063750555358731-02عبدالعزيزالدولي

0554549441جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءتبوكأسعد أسماعيل  مرعي2022

الدمامعبدالرحمن محمد ابراهيم الذيبان2034

جمرك مطار الملك فهد 

0380580330505829608038056584الدولي

الدمامعبدالرحمن محمد ابراهيم الذيبان2034

جمرك مطار الظهران 

0380580330505829608038056584الدولي

الدمامعبدالرحمن محمد ابراهيم الذيبان2034

جمرك ميناء الملك 

0380580330505829608038056584عبدالعزيز

جدةحسن عبدهللا دبيش الجيزاني2039

جمرك مطارالملك 

026436080عبدالعزيزالدولي

جدةحسن عبدهللا دبيش الجيزاني2039

جمرك ميناء جده 

026436080االسالمي

جمرك جسر الملك فهدنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

جمرك جسر الملك 

0752210020505723646075230489فهد

جمرك سلوىنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

جمرك جسر الملك 

0752210020505723646075230489فهد

جمرك البطحاءنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

جمرك جسر الملك 

0752210020505723646075230489فهد

جمرك الخضراءنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

جمرك جسر الملك 

0752210020505723646075230489فهد

0752210020505723646075230489جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

0752210020505723646075230489جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

0752210020505723646075230489جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

0752210020505723646075230489جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانمهدي عبدهللا عبدالرحمن ال شريه2040

الريـاضعايض ظافر القحطاني2047

جمرك مطار الملك فهد 

0144800000505478949الدولي

الريـاضعايض ظافر القحطاني2047

جمرك ميناء الملك 

0144800000505478949عبدالعزيز



الريـاضعايض ظافر القحطاني2047

الميناء - جمرك الرياض 

0144800000505478949الجاف

الريـاضعايض ظافر القحطاني2047

جمرك مطار الملك خالد 

0144800000505478949الدولي

الريـاضعبدالعزيز عبدهللا محمد أباعود2050

الميناء - جمرك الرياض 

012201747الجاف

الريـاضعبدالعزيز عبدهللا محمد أباعود2050

جمرك مطار الملك خالد 

012201747الدولي

الريـاضمحمد فهد صالح القسومى2059

جمرك ميناء الملك 

014022280عبدالعزيز

الريـاضمحمد فهد صالح القسومى2059

جمرك مطار الملك فهد 

014022280الدولي

الريـاضمحمد فهد صالح القسومى2059

الميناء - جمرك الرياض 

014022280الجاف

الريـاضمحمد فهد صالح القسومى2059

جمرك مطار الملك خالد 

014022280الدولي

جدةعبدهللا بديوي عيال الحمياني2066

جمرك ميناء جده 

644027905036401506433623االسالمي

جدةسعيد حامد عبدهللا الغامدى2075

جمرك ميناء الملك 

026675446عبدالعزيز

جدةسعيد حامد عبدهللا الغامدى2075

جمرك مطارالملك 

026675446عبدالعزيزالدولي

جدةسعيد حامد عبدهللا الغامدى2075

جمرك ميناء جده 

026675446االسالمي

الريـاضسامي حامد سالم الغانمي2080

جمرك ميناء الملك عبد 

0147824310554743344جمرك البطحاءهللا

0147824310554743344جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضسامي حامد سالم الغانمي2080

الريـاضسامي حامد سالم الغانمي2080

الميناء - جمرك الرياض 

0147824310554743344جمرك البطحاءالجاف

الريـاضسامي حامد سالم الغانمي2080

جمرك ميناء جده 

0147824310554743344جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضسامي حامد سالم الغانمي2080

الميناء - جمرك الرياض 

0147824310554743344جمرك البطحاءالجاف



الريـاضسامي حامد سالم الغانمي2080

جمرك مطار الملك خالد 

0147824310554743344جمرك البطحاءالدولي

الريـاضملهى عبدهللا العرجانى2082

جمرك ميناء الملك 

0148234950535198883جمرك البطحاءعبدالعزيز

0148234950535198883جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضملهى عبدهللا العرجانى2082

الريـاضملهى عبدهللا العرجانى2082

جمرك ميناء جده 

0148234950535198883جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضملهى عبدهللا العرجانى2082

جمرك ميناء جده 

0148234950535198883جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضملهى عبدهللا العرجانى2082

الميناء - جمرك الرياض 

0148234950535198883جمرك البطحاءالجاف

الريـاضملهى عبدهللا العرجانى2082

جمرك مطار الملك خالد 

0148234950535198883جمرك البطحاءالدولي

الهفوفيوسف محمد ابراهيم المطر2089

الميناء - جمرك الرياض 

0353934130503910826جمرك البطحاءالجاف

الهفوفيوسف محمد ابراهيم المطر2089

جمرك مطار الملك خالد 

0353934130503910826جمرك البطحاءالدولي

0353934130503910826جمرك البطحاءجمرك البطحاءالهفوفيوسف محمد ابراهيم المطر2089

جدةمحمد بخيت القاضى الجهنى2092

جمرك ميناء جده 

012649329805556992710126493497االسالمي

الريـاضناصر خلف على الخلف2094

جمرك مطار الملك خالد 

014210013الدولي

0406421670533522265جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

0406421670533522265جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

0406421670533522265جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

0406421670533522265جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

0406421670533522265جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

0406421670533522265جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

0406421670533522265جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

0406421670533522265جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحمد عبدهللا حمد السماحي2095

جدةعبداالله عمر عبدالرحمن الدريني2097

جمرك ميناء جده 

026941312االسالمي

جدةعلى عبدهللا سعيد الغامدى2098

جمرك ميناء الملك عبد 

026885072هللا



جدةعلى عبدهللا سعيد الغامدى2098

جمرك مطارالملك 

026885072عبدالعزيزالدولي

جدةعلى عبدهللا سعيد الغامدى2098

جمرك ميناء جده 

026885072االسالمي

جدةابراهيم محمد على عواجى2103

جمرك ميناء الملك عبد 

0268065500555252242هللا

جدةابراهيم محمد على عواجى2103

جمرك ميناء جده 

0268065500555252242االسالمي

الدماماحمد سعد عبدهللا العيد2104

جمرك مطار الملك فهد 

0386445440505812821الدولي

الدماماحمد سعد عبدهللا العيد2104

جمرك ميناء الملك 

0386445440505812821عبدالعزيز

جدةعبدهللا عبدالمنعم محمد جميل شاهين2110

جمرك ميناء جده 

0266739290567333666االسالمي

جدةعبدهللا عبدالمنعم محمد جميل شاهين2110

جمرك مطارالملك 

0266739290567333666عبدالعزيزالدولي

جدةاحمد سالم احمد بصفر2115

جمرك ميناء الملك عبد 

026421256هللا

جدةاحمد سالم احمد بصفر2115

جمرك ميناء جده 

026421256االسالمي

جدةمســـعد بخيــت عـــواد الجهنـــى2116

جمرك ميناء الملك عبد 

0268802650505610595هللا

جدةمســـعد بخيــت عـــواد الجهنـــى2116

جمرك مطارالملك 

0268802650505610595عبدالعزيزالدولي

جدةمســـعد بخيــت عـــواد الجهنـــى2116

جمرك ميناء جده 

0268802650505610595االسالمي

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005056299990137665080جمرك الخفجيهللا

013766508005056299990137665080جمرك الخفجيجمرك سلوىجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك الخفجيجمرك الخفجيجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك الخفجيجمرك البطحاءجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك الخفجيجمرك البطحاءجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك مطارالملك 

013766508005056299990137665080جمرك الخفجيعبدالعزيزالدولي



جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك ميناء جده 

013766508005056299990137665080جمرك الخفجياالسالمي

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005056299990137665080جمرك سلوىهللا

013766508005056299990137665080جمرك سلوىجمرك سلوىجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك سلوىجمرك الخفجيجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك سلوىجمرك البطحاءجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك سلوىجمرك البطحاءجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك مطارالملك 

013766508005056299990137665080جمرك سلوىعبدالعزيزالدولي

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك ميناء جده 

013766508005056299990137665080جمرك سلوىاالسالمي

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك ميناء الملك عبد 

013766508005056299990137665080جمرك البطحاءهللا

013766508005056299990137665080جمرك البطحاءجمرك سلوىجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك البطحاءجمرك الخفجيجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

013766508005056299990137665080جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك مطارالملك 

013766508005056299990137665080جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

جدةعبدالقدير حسن صديقى2127

جمرك ميناء جده 

013766508005056299990137665080جمرك البطحاءاالسالمي

0465810010506396914046581102جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

جمرك سلوىالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

جمرك جسر الملك 

0465810010506396914046581102فهد

جمرك الرقعيالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

جمرك جسر الملك 

0465810010506396914046581102فهد

جمرك البطحاءالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

جمرك جسر الملك 

0465810010506396914046581102فهد



جمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

جمرك جسر الملك 

0465810010506396914046581102فهد

جمرك الحديثةالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

جمرك جسر الملك 

0465810010506396914046581102فهد

0465810010506396914046581102جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

0465810010506396914046581102جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتسالم الفى عميشان الرويـلى2128

جدةسالم عمر محمد فليفله2134

جمرك مطارالملك 

026897751عبدالعزيزالدولي

جدةسالم عمر محمد فليفله2134

جمرك ميناء جده 

026897751االسالمي

جدةحامد زيد يوسف العرفج2145

جمرك ميناء الملك عبد 

0264822590563441917هللا

جدةحامد زيد يوسف العرفج2145

جمرك مطارالملك 

0264822590563441917عبدالعزيزالدولي

جدةحامد زيد يوسف العرفج2145

جمرك ميناء جده 

0264822590563441917االسالمي

الريـاضهزاع محمد ظافرالقحطاني2149

جمرك ميناء جده 

014487266االسالمي

الدمامعلي احمد جعفر آل ثنيان2150

جمرك ميناء جده 

0382416070505822174جمرك البطحاءاالسالمي

0382416070505822174جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعلي احمد جعفر آل ثنيان2150



الدمامعلي احمد جعفر آل ثنيان2150

جمرك مطار الملك فهد 

0382416070505822174جمرك البطحاءالدولي

الدمامعلي احمد جعفر آل ثنيان2150

جمرك ميناء الملك 

0382416070505822174جمرك البطحاءعبدالعزيز

الريـاضمحمد سليمان محمد الطويل2154

جمرك مطار الملك خالد 

014260755الدولي

جدةسالم سعود الحربى2163

جمرك مطارالملك 

01264888560506160995عبدالعزيزالدولي

جدةسالم سعود الحربى2163

جمرك ميناء الملك 

01264888560506160995عبدالعزيز

جدةسالم سعود الحربى2163

جمرك ميناء جده 

01264888560506160995االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

الريـاضشافى محمد ال سعد2164

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك ميناء جده 

0142133300553222253االسالمي

جدةحميد علي حميد الصحفي2173

جمرك ميناء الملك عبد 

026822749هللا

جدةحميد علي حميد الصحفي2173

جمرك مطارالملك 

026822749عبدالعزيزالدولي

جدةحميد علي حميد الصحفي2173

جمرك ميناء جده 

026822749االسالمي



جدةطالل سليمان المريشد2180

جمرك ميناء الملك عبد 

0269142330505610544هللا

جدةطالل سليمان المريشد2180

جمرك ميناء جده 

0269142330505610544االسالمي

جدةابراهيم عبدهللا القريشي2185

جمرك ميناء جده 

026033882االسالمي

جدةعلي عبده عتودي2200

جمرك ميناء جده 

026485689االسالمي

جدةنعمه هللا عبدهللا قاري2201

جمرك ميناء الملك عبد 

026473177هللا

جدةنعمه هللا عبدهللا قاري2201

جمرك ميناء جده 

026473177االسالمي

0464204450535317392جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتخالد حمدان خبيل الشرارى2204

0445118630508246366جمرك البطحاءجمرك سلوىتبوكعواد منسى الحويطى2206

0445118630508246366جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكعواد منسى الحويطى2206

0445118630508246366جمرك البطحاءجمرك حالة عمارتبوكعواد منسى الحويطى2206

جدةاحمد ياسين صادق عفش2217

جمرك مطارالملك 

026825850عبدالعزيزالدولي

100542306568جمرك الحديثةجمرك البطحاءالريـاضحمود حميرشبلي البلعاسي الرويلي2218

100542306568جمرك الحديثةجمرك الحديثةالريـاضحمود حميرشبلي البلعاسي الرويلي2218

100542306568جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضحمود حميرشبلي البلعاسي الرويلي2218

100542306568جمرك البطحاءجمرك الحديثةالريـاضحمود حميرشبلي البلعاسي الرويلي2218

0464220220553491491046420807جمرك البطحاءجمرك الطوالالريـاضحمدان حمير شبلي البلعاسي الرويلي2219

0464220220553491491046420807جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضحمدان حمير شبلي البلعاسي الرويلي2219

0464220220553491491046420807جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضحمدان حمير شبلي البلعاسي الرويلي2219

0464220220553491491046420807جمرك البطحاءجمرك الحديثةالريـاضحمدان حمير شبلي البلعاسي الرويلي2219

6426168جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتمحمود عبدالعزيز السحيمي2223

6426168جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتمحمود عبدالعزيز السحيمي2223

6426168جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمود عبدالعزيز السحيمي2223

6426168جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحمود عبدالعزيز السحيمي2223

الريـاضابراهيم احمد محمد العقيلي2225

جمرك ميناء الملك عبد 

0146565150505607492هللا

الريـاضابراهيم احمد محمد العقيلي2225

جمرك ميناء الملك 

0146565150505607492عبدالعزيز



الريـاضابراهيم احمد محمد العقيلي2225

جمرك مطارالملك 

0146565150505607492عبدالعزيزالدولي

الريـاضابراهيم احمد محمد العقيلي2225

جمرك ميناء جده 

0146565150505607492االسالمي

الدمامعبدهللا محمد الشايب2227

جمرك ميناء الملك 

0387740570555866641عبدالعزيز

الدمامعبدهللا محمد الشايب2227

جمرك مطار الملك فهد 

0387740570555866641الدولي

سيهاتمحمد موسي حسين المدن2234

جمرك ميناء الملك 

038380904عبدالعزيز

جدةمحمد حامد منصور يامي2238

جمرك ميناء الملك عبد 

0265718110555590201026503073هللا

جدةمحمد حامد منصور يامي2238

جمرك ميناء جده 

0265718110555590201026503073االسالمي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطارالملك 

(البريد الممتاز)فهدالدولي

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

جمرك البطحاءالريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

جمرك جسر الملك فهدالريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

جمرك جسر الملك فهدالريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي



الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك مطار الملك 

0148828040550504240فهد الدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطار الملك فهد 

0148828040550504240جمرك البطحاءالدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطارالملك 

0148828040550504240جمرك البطحاء(البريد الممتاز)فهدالدولي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك ميناء الملك 

0148828040550504240جمرك البطحاءعبدالعزيز

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك ميناء جده 

0148828040550504240جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

الميناء - جمرك الرياض 

0148828040550504240جمرك البطحاءالجاف

0148828040550504240جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

0148828040550504240جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطارالملك 

0148828040550504240جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

0148828040550504240جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

الريـاضاحمد عبدالعزيز المقيرن2243

جمرك مطار الملك خالد 

0148828040550504240جمرك البطحاءالدولي

جدةعائض ناصر جبار البيشي2244

جمرك ميناء الملك عبد 

026486070هللا

جدةعائض ناصر جبار البيشي2244

جمرك ميناء جده 

026486070االسالمي

046421219جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعلى ابراهيم العسيري2246

046421219جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعلى ابراهيم العسيري2246

جدةزهير محمد تخته البخاري2259

جمرك ميناء جده 

026476812االسالمي

0464223390553348140جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتطلـالل سليمان خلف الحربي2261

0464223390553348140جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتطلـالل سليمان خلف الحربي2261

الريـاضاحمد محمد عبدهللا المديفر2263

جمرك ميناء الملك عبد 

014053311جمرك الحديثةهللا

الريـاضاحمد محمد عبدهللا المديفر2263

جمرك مطار االمير 

014053311جمرك الحديثةنايف بن عبدالعزيز



الريـاضاحمد محمد عبدهللا المديفر2263

جمرك مطار الملك خالد 

014053311جمرك الحديثةالدولي

الريـاضاحمد محمد عبدهللا المديفر2263

جمرك ميناء الملك 

014053311جمرك الحديثةعبدالعزيز

014053311جمرك الحديثةجمرك الحديثةالريـاضاحمد محمد عبدهللا المديفر2263

الريـاضاحمد محمد عبدهللا المديفر2263

جمرك ميناء جده 

014053311جمرك الحديثةاالسالمي

الريـاضاحمد محمد عبدهللا المديفر2263

الميناء - جمرك الرياض 

014053311جمرك الحديثةالجاف

0446424840532954696جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتحسن جواد صبيح العنزي2264

0446424840532954696جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتحسن جواد صبيح العنزي2264

0446424840532954696جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتحسن جواد صبيح العنزي2264

0446424840532954696جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتحسن جواد صبيح العنزي2264

0446424840532954696جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتحسن جواد صبيح العنزي2264

0446424840532954696جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتحسن جواد صبيح العنزي2264

013766462005559402520137664643جمرك الخفجيجمرك سلوىالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك سلوىجمرك سلوىالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك سلوىجمرك البطحاءالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك سلوىجمرك الخفجيالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك البطحاءجمرك سلوىالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

013766462005559402520137664643جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخرجخالد محمد سليمان الرميح2265

الريـاضمؤيد محمد عبد هللا المحيميد2267

جمرك ميناء الملك 

0147877740507485952عبدالعزيز

الريـاضمؤيد محمد عبد هللا المحيميد2267

جمرك ميناء جده 

0147877740507485952االسالمي

الريـاضمؤيد محمد عبد هللا المحيميد2267

الميناء - جمرك الرياض 

0147877740507485952الجاف

الريـاضمؤيد محمد عبد هللا المحيميد2267

جمرك مطار الملك خالد 

0147877740507485952الدولي

الدماممالك بن محمد بن ناصر آل حسين2268

جمرك ميناء الملك 

0366425020555821179عبدالعزيز



الدماممالك بن محمد بن ناصر آل حسين2268

جمرك مطار الملك فهد 

0366425020555821179الدولي

جدةعبدهللا ابراهيم محسن الصبياني2274

جمرك ميناء الملك عبد 

026470209هللا

جدةعبدهللا ابراهيم محسن الصبياني2274

جمرك ميناء جده 

026470209االسالمي

0142624560552002277جمرك سلوىجمرك سلوىالريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

0142624560552002277جمرك سلوىجمرك البطحاءالريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

الريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

جمرك مطار الملك خالد 

0142624560552002277جمرك سلوىالدولي

الريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

الميناء - جمرك الرياض 

0142624560552002277جمرك سلوىالجاف

0142624560552002277جمرك البطحاءجمرك سلوىالريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

0142624560552002277جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

الريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

جمرك مطار الملك خالد 

0142624560552002277جمرك البطحاءالدولي

الريـاضحمد ابراهيم عبدهللا الجمعه2277

الميناء - جمرك الرياض 

0142624560552002277جمرك البطحاءالجاف

جدةسمير ابراهيم الشيخ على2278

جمرك ميناء الملك عبد 

006447517هللا

جدةسمير ابراهيم الشيخ على2278

جمرك ميناء جده 

006447517االسالمي

جدةسلطان دخيل هللا جبر الحربي2279

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

0267828210554004005االسالمي

جدةسلطان دخيل هللا جبر الحربي2279

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0267828210554004005االسالمي

جدةسلطان دخيل هللا جبر الحربي2279

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0267828210554004005االسالمي

جمرك سلوىالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

جمرك جسر الملك 

0464207060555900087فهد

جمرك جسر الملك فهدالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

جمرك جسر الملك 

0464207060555900087فهد

جمرك البطحاءالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

جمرك جسر الملك 

0464207060555900087فهد



جمرك الحديثةالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

جمرك جسر الملك 

0464207060555900087فهد

0464207060555900087جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

0464207060555900087جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

0464207060555900087جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

0464207060555900087جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

0464207060555900087جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

0464207060555900087جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

0464207060555900087جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

0464207060555900087جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتنزال رحيل بن مايح الرويلي2281

جدةسعد عبدهللا علي ابن دربي2283

جمرك ميناء جده 

026512452االسالمي

الدمامعبدالرحمن حسن صالح الزهراني2284

جمرك ميناء جده 

038343619االسالمي

الدمامعبدالرحمن حسن صالح الزهراني2284

جمرك مطار الملك فهد 

038343619الدولي

الدمامعبدالرحمن حسن صالح الزهراني2284

جمرك ميناء الملك 

038343619عبدالعزيز

الدمامنعيم علي سلمان ال امريط2286

جمرك ميناء الملك 

0383477300505884130عبدالعزيز

0383477300505884130جمرك محافظة الجبيلالدمامنعيم علي سلمان ال امريط2286

الدمامنعيم علي سلمان ال امريط2286

جمرك ميناء الملك 

0383477300505884130عبدالعزيز

الدمامنعيم علي سلمان ال امريط2286

جمرك مطار الملك فهد 

0383477300505884130الدولي

جمرك سلوىالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

جمرك جسر الملك 

0383246190505715629فهد

الدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

0383246190505715629فهد

جمرك البطحاءالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

جمرك جسر الملك 

0383246190505715629فهد

جمرك جسر الملك فهدالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

جمرك جسر الملك 

0383246190505715629فهد

0383246190505715629جمرك سلوىجمرك سلوىالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287



الدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

جمرك ميناء الملك 

0383246190505715629جمرك سلوىعبدالعزيز

0383246190505715629جمرك سلوىجمرك البطحاءالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

0383246190505715629جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

0383246190505715629جمرك البطحاءجمرك سلوىالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

الدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

جمرك ميناء الملك 

0383246190505715629جمرك البطحاءعبدالعزيز

0383246190505715629جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

0383246190505715629جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدماممحمد حمد عبدهللا الجامع2287

جدةعاصم عبدهللا محمد اشعري2292

جمرك ميناء الملك عبد 

01264772200597726640هللا

جدةعاصم عبدهللا محمد اشعري2292

جمرك ميناء جده 

01264772200597726640االسالمي

الخبرفهد محمد حمد المزروع2293

جمرك مطار الملك فهد 

038942345الدولي

الخبرفهد محمد حمد المزروع2293

جمرك ميناء الملك 

038942345عبدالعزيز

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك ميناء ضباءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

الميناء - جمرك الرياض 

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةالجاف

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك ميناء جده 

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةاالسالمي

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك الوديعةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك سلوىنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك الحديثةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك الطوالنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك الخفجينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك الخضراءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الحديثةجمرك البطحاءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك ميناء ضباءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد



جمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك الوديعةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك سلوىنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك الحديثةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك الطوالنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك الخفجينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك الخضراءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

جمرك البطحاءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك جسر الملك 

059133033005445356000135370351فهد

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك ميناء ضباءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

الميناء - جمرك الرياض 

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيالجاف

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك ميناء جده 

059133033005445356000135370351جمرك الخفجياالسالمي

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك الوديعةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك سلوىنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295



059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك الحديثةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك الطوالنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك الخفجينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك الخضراءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الخفجيجمرك البطحاءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك ميناء ضباءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

الميناء - جمرك الرياض 

059133033005445356000135370351جمرك سلوىالجاف

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك ميناء جده 

059133033005445356000135370351جمرك سلوىاالسالمي

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك الوديعةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك الحديثةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك الخفجينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك ميناء ضباءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

الميناء - جمرك الرياض 

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيالجاف

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك ميناء جده 

059133033005445356000135370351جمرك الرقعياالسالمي

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك الوديعةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك الحديثةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك الخفجينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295



059133033005445356000135370351جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

الميناء - جمرك الرياض 

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءالجاف

نجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

جمرك ميناء جده 

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءاالسالمي

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك الوديعةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك الحديثةنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك الخفجينجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

059133033005445356000135370351جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمحمد معضد سويد العجمي2295

الريـاضصخر عبد الرحمن يوسف السالم2297

جمرك مطار الملك فهد 

0146266550562300063جمرك البطحاءالدولي

0146266550562300063جمرك البطحاءجمرك سلوىالريـاضصخر عبد الرحمن يوسف السالم2297

0146266550562300063جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضصخر عبد الرحمن يوسف السالم2297

الريـاضصخر عبد الرحمن يوسف السالم2297

جمرك ميناء جده 

0146266550562300063جمرك البطحاءاالسالمي

0146266550562300063جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالريـاضصخر عبد الرحمن يوسف السالم2297

الريـاضصخر عبد الرحمن يوسف السالم2297

جمرك مطارالملك 

0146266550562300063جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

الريـاضصخر عبد الرحمن يوسف السالم2297

جمرك مطار الملك خالد 

0146266550562300063جمرك البطحاءالدولي

جدةغازي عبدهللا معتق الجهني2298

جمرك ميناء الملك عبد 

012649237005056197380126483387هللا

جدةغازي عبدهللا معتق الجهني2298

جمرك مطارالملك 

012649237005056197380126483387عبدالعزيزالدولي

جدةغازي عبدهللا معتق الجهني2298

جمرك ميناء جده 

012649237005056197380126483387االسالمي

037662553053844959جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيسليمان بندر سليمان الكميهاني2300



037662553053844959جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيسليمان بندر سليمان الكميهاني2300

037662553053844959جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسليمان بندر سليمان الكميهاني2300

037662553053844959جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيسليمان بندر سليمان الكميهاني2300

جدةبكر محمد ادم مليباري2301

جمرك مطارالملك 

0269390910555605742عبدالعزيزالدولي

جدةبكر محمد ادم مليباري2301

جمرك ميناء جده 

0269390910555605742االسالمي

0146431100555216790جمرك ميناء جيزانالريـاضابراهيم محمد ابراهيم الحميدان2304

الريـاضابراهيم محمد ابراهيم الحميدان2304

جمرك ميناء الملك عبد 

0146431100555216790هللا

0146431100555216790جمرك محافظة الجبيلالريـاضابراهيم محمد ابراهيم الحميدان2304

الريـاضابراهيم محمد ابراهيم الحميدان2304

جمرك مطار الملك فهد 

0146431100555216790الدولي

الريـاضابراهيم محمد ابراهيم الحميدان2304

جمرك ميناء الملك 

0146431100555216790عبدالعزيز

الريـاضابراهيم محمد ابراهيم الحميدان2304

جمرك ميناء جده 

0146431100555216790االسالمي

0384260220505824660جمرك محافظة الجبيلالدمامخالد عبد الرحمن محمد بوعلي2309

0384260220505824660جمرك ميناء رأس تنورهالدمامخالد عبد الرحمن محمد بوعلي2309

0384260220505824660جمرك محافظة الجبيلالدمامخالد عبد الرحمن محمد بوعلي2309

0384260220505824660جمرك جسر الملك فهدالدمامخالد عبد الرحمن محمد بوعلي2309

الدمامخالد عبد الرحمن محمد بوعلي2309

جمرك ميناء الملك 

0384260220505824660عبدالعزيز

046423749جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

046423749جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

046423749جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

046423749جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

046423749جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

046423749جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

046423749جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

046423749جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعاطف عبدهللا سلمان الشرعان2310

الريـاضفيصل تركي يوسف القوفي2311

جمرك ميناء الملك عبد 

014566719هللا



الريـاضفيصل تركي يوسف القوفي2311

جمرك ميناء جده 

014566719االسالمي

014566719جمرك حالة عمارالريـاضفيصل تركي يوسف القوفي2311

0655723950564266507جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانذيب سعد علي عامر ال سالم2312

0655723950564266507جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانذيب سعد علي عامر ال سالم2312

038991666050580737جمرك محافظة الجبيلالخبرابراهيم خالد محمدالريأ2313

الخبرابراهيم خالد محمدالريأ2313

جمرك ميناء جده 

038991666050580737االسالمي

الخبرابراهيم خالد محمدالريأ2313

جمرك مطار الملك فهد 

038991666050580737الدولي

الخبرابراهيم خالد محمدالريأ2313

جمرك ميناء الملك 

038991666050580737عبدالعزيز

0336128490580.56883جمرك محافظة الجبيلالجبيلعبدالعزيز يوسف محمد البوعينين2315

جدةعبدهللا عبدالسالم مرغالني2316

جمرك ميناء جده 

0264730060505695403026473469االسالمي

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

الخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

جمرك ميناء الملك 

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءعبدالعزيز

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

الخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

جمرك مطار الملك فهد 

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءالدولي

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

013766465705522655550137671922جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيمغرم محمد عائض االسمري2317

جمرك جسر الملك فهدالدماممحمد احمد نويران العنزي2318

جمرك جسر الملك 

0376625520504846722فهد

جمرك البطحاءالدماممحمد احمد نويران العنزي2318

جمرك جسر الملك 

0376625520504846722فهد

جمرك الحديثةالدماممحمد احمد نويران العنزي2318

جمرك جسر الملك 

0376625520504846722فهد

0376625520504846722جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدماممحمد احمد نويران العنزي2318

0376625520504846722جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممحمد احمد نويران العنزي2318



0376625520504846722جمرك البطحاءجمرك الحديثةالدماممحمد احمد نويران العنزي2318

05537422005569677390561489950جمرك البطحاءجمرك البطحاءحالة عمارعادل عواد جمعه الحويطي2321

05537422005569677390561489950جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعادل عواد جمعه الحويطي2321

05537422005569677390561489950جمرك البطحاءجمرك حالة عمارحالة عمارعادل عواد جمعه الحويطي2321

05537422005569677390561489950جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءحالة عمارعادل عواد جمعه الحويطي2321

05537422005569677390561489950جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءحالة عمارعادل عواد جمعه الحويطي2321

05537422005569677390561489950جمرك ميناء ضباءجمرك حالة عمارحالة عمارعادل عواد جمعه الحويطي2321

جدةعبدالحميد عايض عبدالحميد العوفي2322

جمرك ميناء الملك عبد 

0255699110554382543هللا

جدةعبدالحميد عايض عبدالحميد العوفي2322

جمرك ميناء جده 

0255699110554382543االسالمي

ينبعوليد طه أمين عالم2324

جمرك ميناء جده 

043223383االسالمي

043223383جمرك ميناء ينبعينبعوليد طه أمين عالم2324

الدمامدليم عبد العزيز سعيد الدعالن2325

جمرك ميناء الملك 

0384275810504843822عبدالعزيز

0454551850501036493جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسليمان سماح ماضي الشراري2326

0454551850501036493جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسليمان سماح ماضي الشراري2326

0454551850501036493جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتسليمان سماح ماضي الشراري2326

جمرك سلوىالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

جمرك جسر الملك 

0164216400597514891فهد

جمرك جسر الملك فهدالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

جمرك جسر الملك 

0164216400597514891فهد

جمرك البطحاءالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

جمرك جسر الملك 

0164216400597514891فهد

0164216400597514891جمرك سلوىجمرك سلوىالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

0164216400597514891جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

0164216400597514891جمرك سلوىجمرك البطحاءالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

0164216400597514891جمرك البطحاءجمرك سلوىالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

0164216400597514891جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

0164216400597514891جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدوادميحمود سلطان عواض العتيبي2327

الريـاضقاسم شوكان غالب الفدعاني العنزي2328

جمرك ميناء الملك 

012365735جمرك البطحاءعبدالعزيز

012365735جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضقاسم شوكان غالب الفدعاني العنزي2328



012365735جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضقاسم شوكان غالب الفدعاني العنزي2328

الريـاضقاسم شوكان غالب الفدعاني العنزي2328

جمرك مطار الملك خالد 

012365735جمرك البطحاءالدولي

الخبرمؤيد صالح خليل الدريويش2329

جمرك مطار الملك فهد 

038653600الدولي

الخبرمؤيد صالح خليل الدريويش2329

جمرك ميناء الملك 

038653600عبدالعزيز

الخبرمؤيد صالح خليل الدريويش2329

جمرك مطارالملك 

038653600عبدالعزيزالدولي

0358540560504930911جمرك البطحاءجمرك البطحاءالهفوفبداح مسفر بطيحان الدوسري2331

0464201710505390007جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد عوض فالح المشيطي2332

0464201710505390007جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحمد عوض فالح المشيطي2332

الخبرعلي عبد الحميد جاسم الشريده2333

جمرك ميناء الملك 

0382263430505874157عبدالعزيز

الخبرعلي عبد الحميد جاسم الشريده2333

جمرك مطار الملك فهد 

0382263430505874157الدولي

0752317180554566668جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الطوالجمرك الرقعينجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334



0752317180554566668جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

0752317180554566668جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانمحمد دوحان محمد ال منجم2334

جدةياسر حسين علوي ابو شاهين2335

جمرك ميناء الملك عبد 

0264733050555539263هللا

جدةياسر حسين علوي ابو شاهين2335

جمرك مطار الملك فهد 

0264733050555539263الدولي

جدةياسر حسين علوي ابو شاهين2335

جمرك ميناء جده 

0264733050555539263االسالمي

جدةمحمد مناور عوض المخلفي2336

جمرك ميناء جده 

026445529االسالمي

جدةعماد عبد الهادي محمد مشاط2338

جمرك ميناء الملك عبد 

0269157500505671751هللا

جدةعماد عبد الهادي محمد مشاط2338

جمرك مطارالملك 

0269157500505671751عبدالعزيزالدولي

جدةعماد عبد الهادي محمد مشاط2338

جمرك ميناء جده 

0269157500505671751االسالمي

0464200380558315037جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339



0464200380558315037جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

0464200380558315037جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتناصر ضيف هللا مطاوع البلوي2339

جمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

جمرك جسر الملك 

0464172120508989606فهد

جمرك الخفجيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

جمرك جسر الملك 

0464172120508989606فهد

جمرك الرقعيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

جمرك جسر الملك 

0464172120508989606فهد

جمرك جسر الملك فهدغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

جمرك جسر الملك 

0464172120508989606فهد

جمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

جمرك جسر الملك 

0464172120508989606فهد

جمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

جمرك جسر الملك 

0464172120508989606فهد



جمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

جمرك جسر الملك 

0464172120508989606فهد

0464172120508989606جمرك الخفجيجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الخفجيجمرك الخفجيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الخفجيجمرك الرقعيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الخفجيجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الخفجيجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الخفجيجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك سلوىجمرك الخفجيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك سلوىجمرك الرقعيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك سلوىجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك سلوىجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك سلوىجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الرقعيجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الرقعيجمرك الخفجيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الرقعيجمرك الرقعيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الرقعيجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الرقعيجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك الرقعيجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك الخفجيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك الرقعيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك الخفجيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك الرقعيغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341



0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك سلوىغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

0464172120508989606جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفمحمد علي سليم العطوي2341

032360519جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفممدوح حسين الحلو ولدعلي العنزي2342

الريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

جمرك ميناء الملك عبد 

0346915740558111571جمرك البطحاءهللا

الريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

جمرك ميناء جده 

0346915740558111571جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

الميناء - جمرك الرياض 

0346915740558111571جمرك البطحاءالجاف

الريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

الميناء - جمرك الرياض 

0346915740558111571جمرك البطحاءالجاف

الريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

جمرك مطار الملك خالد 

0346915740558111571جمرك البطحاءالدولي

الريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

جمرك مطار الملك خالد 

0346915740558111571جمرك البطحاءالدولي

الريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

الميناء - جمرك الرياض 

0346915740558111571جمرك البطحاءالجاف

0346915740558111571جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمحمد معتق مسلم القرعاني البلوي2343

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

0354958820504958820فهد

جمرك الخفجيالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك جسر الملك 

0354958820504958820فهد

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

0354958820504958820فهد

جمرك سلوىالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك جسر الملك 

0354958820504958820فهد

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك جسر الملك 

0354958820504958820فهد

جمرك جسر الملك فهدالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك جسر الملك 

0354958820504958820فهد

جمرك البطحاءالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك جسر الملك 

0354958820504958820فهد



الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك مطار الملك فهد 

0354958820504958820جمرك الخفجيالدولي

0354958820504958820جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك ميناء الملك 

0354958820504958820جمرك الخفجيعبدالعزيز

0354958820504958820جمرك الخفجيجمرك سلوىالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الميناء - جمرك الرياض 

0354958820504958820جمرك الخفجيالجاف

0354958820504958820جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

0354958820504958820جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك مطار الملك فهد 

0354958820504958820جمرك سلوىالدولي

0354958820504958820جمرك سلوىجمرك الخفجيالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك ميناء الملك 

0354958820504958820جمرك سلوىعبدالعزيز

0354958820504958820جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الميناء - جمرك الرياض 

0354958820504958820جمرك سلوىالجاف

0354958820504958820جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

0354958820504958820جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك مطار الملك فهد 

0354958820504958820جمرك البطحاءالدولي

0354958820504958820جمرك البطحاءجمرك الخفجيالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك ميناء الملك 

0354958820504958820جمرك البطحاءعبدالعزيز

0354958820504958820جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

الميناء - جمرك الرياض 

0354958820504958820جمرك البطحاءالجاف

0354958820504958820جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

0354958820504958820جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدهللا محمد رشيد العبيلي2344

جمرك جسر الملك فهدنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك جسر الملك 

075425174055723955فهد

جمرك الخفجينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك جسر الملك 

075425174055723955فهد



جمرك الرقعينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك جسر الملك 

075425174055723955فهد

جمرك الطوالنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك جسر الملك 

075425174055723955فهد

جمرك سلوىنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك جسر الملك 

075425174055723955فهد

جمرك البطحاءنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك جسر الملك 

075425174055723955فهد

نجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك جسر الملك 

075425174055723955فهد

075425174055723955جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الطوالجمرك الخفجينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الطوالجمرك الرقعينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

نجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك ميناء جده 

075425174055723955جمرك الطوالاالسالمي

075425174055723955جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الخفجيجمرك الخفجينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الخفجيجمرك الرقعينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الخفجيجمرك الطوالنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الخفجيجمرك سلوىنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الخفجيجمرك البطحاءنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

نجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك ميناء جده 

075425174055723955جمرك الخفجياالسالمي

075425174055723955جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك سلوىجمرك الخفجينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

نجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك ميناء جده 

075425174055723955جمرك سلوىاالسالمي



075425174055723955جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الرقعيجمرك الخفجينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

نجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك ميناء جده 

075425174055723955جمرك الرقعياالسالمي

075425174055723955جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك البطحاءجمرك الخفجينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

075425174055723955جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

نجرانعلي عشيمه خليوي لسلومي2345

جمرك ميناء جده 

075425174055723955جمرك البطحاءاالسالمي

013766509050039474610137665090جمرك الحديثةجمرك الحديثةالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الحديثةجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الحديثةجمرك سلوىالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الحديثةجمرك البطحاءالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الحديثةجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الحديثةجمرك الخفجيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك الحديثةالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك جسر الملك 

013766509050039474610137665090فهد

جمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك جسر الملك 

013766509050039474610137665090فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك جسر الملك 

013766509050039474610137665090فهد

جمرك سلوىالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك جسر الملك 

013766509050039474610137665090فهد

جمرك البطحاءالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك جسر الملك 

013766509050039474610137665090فهد



جمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك جسر الملك 

013766509050039474610137665090فهد

جمرك الخفجيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

جمرك جسر الملك 

013766509050039474610137665090فهد

013766509050039474610137665090جمرك الخفجيجمرك الحديثةالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك سلوىجمرك الحديثةالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك سلوىجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك سلوىجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الرقعيجمرك الحديثةالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الرقعيجمرك سلوىالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك البطحاءجمرك الحديثةالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

013766509050039474610137665090جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيهاني حمد صالح الحسون2346

45494690504549469جمرك البطحاءجمرك البطحاءضباءحسن سليمان مبارك المسعودي2347

45494690504549469جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءضباءحسن سليمان مبارك المسعودي2347



45494690504549469جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءضباءحسن سليمان مبارك المسعودي2347

45494690504549469جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءضباءحسن سليمان مبارك المسعودي2347

جدةابراهيم درويش محمد عدوي2348

جمرك ميناء الملك عبد 

0264771320503644511026486228هللا

جدةابراهيم درويش محمد عدوي2348

جمرك مطارالملك 

0264771320503644511026486228عبدالعزيزالدولي

جدةابراهيم درويش محمد عدوي2348

جمرك ميناء جده 

0264771320503644511026486228االسالمي

الخبرمحمد بندر يوسف الصكر2349

جمرك ميناء الملك 

0355820500564704104عبدالعزيز

0464167940501874885جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتمحمد نواف عبد هللا البلوى2352

0464167940501874885جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتمحمد نواف عبد هللا البلوى2352

0464167940501874885جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتمحمد نواف عبد هللا البلوى2352

0464167940501874885جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحمد نواف عبد هللا البلوى2352

0464167940501874885جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد نواف عبد هللا البلوى2352

0464167940501874885جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد نواف عبد هللا البلوى2352

0358226520503916896جمرك البطحاءجمرك البطحاءسلوىفالح سبعان ضاوي العتيبي2353

جدةمحمد عبد هللا محمد العامودي2354

جمرك ميناء جده 

64478070560061745االسالمي

جدةمحمد عبد هللا محمد العامودي2354

جمرك مطارالملك 

64478070560061745عبدالعزيزالدولي

766470705559419057664707جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

766470705559419057664707جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيزهير مرفوع سعيدالشمري2355

0464254520506002828جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

0464254520506002828جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

0464254520506002828جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

0464254520506002828جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357



0464254520506002828جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

0464254520506002828جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

0464254520506002828جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

0464254520506002828جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

0464254520506002828جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتحاكم سالمة معازر القعيقعي الرويلي2357

تبوكرازح علي محمد ال عوضه2358

جمرك ميناء جده 

014432014305545554430144323143جمرك البطحاءاالسالمي

014432014305545554430144323143جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكرازح علي محمد ال عوضه2358

014432014305545554430144323143جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءتبوكرازح علي محمد ال عوضه2358

تبوكرازح علي محمد ال عوضه2358

جمرك ميناء جده 

014432014305545554430144323143جمرك ميناء ضباءاالسالمي

014432014305545554430144323143جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءتبوكرازح علي محمد ال عوضه2358

014432014305545554430144323143جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءتبوكرازح علي محمد ال عوضه2358

جدةمنصور سالمه مسلم المحياوي2359

جمرك مطارالملك 

02عبدالعزيزالدولي

جدةمنصور سالمه مسلم المحياوي2359

جمرك مطارالملك 

02عبدالعزيزالدولي

0453392990503392994جمرك الحديثةجمرك البطحاءغير معروفعبدهللا محمد حريث االشجعي العنزي2360

0453392990503392994جمرك الحديثةجمرك الحديثةغير معروفعبدهللا محمد حريث االشجعي العنزي2360

0453392990503392994جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفعبدهللا محمد حريث االشجعي العنزي2360

0453392990503392994جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروفعبدهللا محمد حريث االشجعي العنزي2360

الخبرمحمد عبدالرحمن عبيد العنزي2361

جمرك مطار الملك فهد 

0389100050500008420جمرك البطحاءالدولي

0389100050500008420جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبرمحمد عبدالرحمن عبيد العنزي2361

الخبرمحمد عبدالرحمن عبيد العنزي2361

جمرك ميناء الملك 

0389100050500008420جمرك البطحاءعبدالعزيز

جدةعبدهللا محمد محي البسامى2362

جمرك ميناء الملك 

0254699990509966768جمرك البطحاءعبدالعزيز

0254699990509966768جمرك البطحاءجمرك الحديثةجدةعبدهللا محمد محي البسامى2362

0254699990509966768جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةعبدهللا محمد محي البسامى2362

جدةعبدهللا محمد محي البسامى2362

جمرك ميناء جده 

0254699990509966768جمرك البطحاءاالسالمي

013766473605048612510137664736جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيصالح علي صالح الطعيمي2364



جدةايوب حسن جابر غماري2365

جمرك ميناء جده 

026433623االسالمي

0554865390557955950جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتصبحي معارك خلف الولدعلي العنزي2366

046423546جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد سليمان سليم الشرارى2367

غير معروفمحمد فهاد غنيم بن شويةالسبيعي2368

جمرك ميناء جده 

0156202860551777771جمرك البطحاءاالسالمي

0156202860551777771جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفمحمد فهاد غنيم بن شويةالسبيعي2368

غير معروفمحمد فهاد غنيم بن شويةالسبيعي2368

الميناء - جمرك الرياض 

0156202860551777771جمرك البطحاءالجاف

غير معروفمحمد فهاد غنيم بن شويةالسبيعي2368

جمرك مطار الملك خالد 

0156202860551777771جمرك البطحاءالدولي

0457552980506397151جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروففهد جريد فراج الزنيدي2369

0457552980506397151جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروففهد جريد فراج الزنيدي2369

غير معروفعبدهللا محمد رزيق الشراري2370

جمرك ميناء جده 

0548650180558323811جمرك الحديثةاالسالمي

0548650180558323811جمرك الحديثةجمرك البطحاءغير معروفعبدهللا محمد رزيق الشراري2370

0548650180558323811جمرك الحديثةجمرك الحديثةغير معروفعبدهللا محمد رزيق الشراري2370

غير معروفعبدهللا محمد رزيق الشراري2370

جمرك ميناء جده 

0548650180558323811جمرك البطحاءاالسالمي

0548650180558323811جمرك البطحاءجمرك البطحاءغير معروفعبدهللا محمد رزيق الشراري2370

0548650180558323811جمرك البطحاءجمرك الحديثةغير معروفعبدهللا محمد رزيق الشراري2370

الريـاضسعد عبدالعزيز فهد الحكير2371

جمرك مطار الملك خالد 

014353068الدولي

0464263940505701314جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتمحمد نهار دبيس البلعاسي2373

0464263940505701314جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتمحمد نهار دبيس البلعاسي2373

0464263940505701314جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد نهار دبيس البلعاسي2373

0464263940505701314جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحمد نهار دبيس البلعاسي2373

جدةحسين عبدهللا حسين العبدلي الغامدي2374

جمرك مطارالملك 

0268257920594263616عبدالعزيزالدولي

جدةحسين عبدهللا حسين العبدلي الغامدي2374

جمرك ميناء جده 

0268257920594263616االسالمي

111110504846744جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيظافر صالح احمد الشهري2375

الريـاضمعزي مطلق مشحب الشالحي2376

الميناء - جمرك الرياض 

0122663030504454865الجاف



الريـاضمعزي مطلق مشحب الشالحي2376

جمرك مطار الملك خالد 

0122663030504454865الدولي

جدةمحمد عبد الكريم محمد الشويمان2377

جمرك مطار الملك فهد 

012236394205555800810122363941جمرك البطحاءالدولي

012236394205555800810122363941جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةمحمد عبد الكريم محمد الشويمان2377

جدةمحمد عبد الكريم محمد الشويمان2377

جمرك مطار الملك خالد 

012236394205555800810122363941جمرك البطحاءالدولي

جدةمحمد عبد الكريم محمد الشويمان2377

جمرك مطارالملك 

012236394205555800810122363941جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

جدةمحمد عبد الكريم محمد الشويمان2377

جمرك ميناء جده 

012236394205555800810122363941جمرك البطحاءاالسالمي

012236394205555800810122363941جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدجدةمحمد عبد الكريم محمد الشويمان2377

204569705053788582045698جمرك سلوىجمرك سلوىتبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

تبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

جمرك ميناء الملك 

204569705053788582045698جمرك سلوىعبدالعزيز

204569705053788582045698جمرك سلوىجمرك البطحاءتبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

تبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

جمرك مطار الملك خالد 

204569705053788582045698جمرك سلوىالدولي

تبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

الميناء - جمرك الرياض 

204569705053788582045698جمرك سلوىالجاف

204569705053788582045698جمرك البطحاءجمرك سلوىتبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

تبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

جمرك ميناء الملك 

204569705053788582045698جمرك البطحاءعبدالعزيز

204569705053788582045698جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

تبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

جمرك مطار الملك خالد 

204569705053788582045698جمرك البطحاءالدولي

تبوكفايز عبدهللا عيد العطوي2378

الميناء - جمرك الرياض 

204569705053788582045698جمرك البطحاءالجاف

الريـاضماجد بن عبدهللا بن محمد الرقيعي2380

الميناء - جمرك الرياض 

0122714820554135140000الجاف

الريـاضماجد بن عبدهللا بن محمد الرقيعي2380

جمرك ميناء الملك 

0122714820554135140000عبدالعزيز

0122714820554135140000جمرك جديدة عرعرالريـاضماجد بن عبدهللا بن محمد الرقيعي2380



الريـاضماجد بن عبدهللا بن محمد الرقيعي2380

جمرك مطار الملك خالد 

0122714820554135140000الدولي

0122714820554135140000جمرك جديدة عرعرالريـاضماجد بن عبدهللا بن محمد الرقيعي2380

الريـاضماجد بن عبدهللا بن محمد الرقيعي2380

جمرك ميناء جده 

0122714820554135140000االسالمي

ضباعبدهللا سليمان سالمه الحويطي2381

جمرك ميناء جده 

0443302310504766123044330231جمرك ميناء ضباءاالسالمي

0443302310504766123044330231جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءضباعبدهللا سليمان سالمه الحويطي2381

ضباعبدهللا سليمان سالمه الحويطي2381

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0443302310504766123044330231االسالمي

جمرك ميناء ضباءضباعبدهللا سليمان سالمه الحويطي2381

جمرك ميناء جده 

0443302310504766123044330231االسالمي

جمرك جسر الملك فهدالقرياتخالد محمد احمد الشلح البلوي2382

جمرك جسر الملك 

000000000555925899فهد

جمرك البطحاءالقرياتخالد محمد احمد الشلح البلوي2382

جمرك جسر الملك 

000000000555925899فهد

000000000555925899جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالقرياتخالد محمد احمد الشلح البلوي2382

000000000555925899جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتخالد محمد احمد الشلح البلوي2382

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383



00000000542188198جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

00000000542188198جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدهللا ضيف هللا مطاوع البلوي2383

جمرك سلوىالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك البطحاءالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك الخفجيالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384



013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد راضي عوض العنزي2384

جدةتركي عبدالرحيم علي الحساوي2385

جمرك مطارالملك 

012691313105046472760126915707عبدالعزيزالدولي

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

054993938053853933فهد

جمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك جسر الملك 

054993938053853933فهد

جمرك سلوىالخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك جسر الملك 

054993938053853933فهد

جمرك البطحاءالخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك جسر الملك 

054993938053853933فهد

جمرك الخفجيالخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك جسر الملك 

054993938053853933فهد

جمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك جسر الملك 

054993938053853933فهد

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

054993938053853933فهد

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

054993938053853933جمرك الخفجيعبدالعزيز

054993938053853933جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك الخفجيجمرك سلوىالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

054993938053853933جمرك الخفجيعبدالعزيز

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

054993938053853933جمرك سلوىعبدالعزيز

054993938053853933جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386



054993938053853933جمرك سلوىجمرك سلوىالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك سلوىجمرك البطحاءالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك سلوىجمرك الخفجيالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

054993938053853933جمرك سلوىعبدالعزيز

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

054993938053853933جمرك البطحاءعبدالعزيز

054993938053853933جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك البطحاءجمرك سلوىالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخبرطالب محمد ناصر المري2386

054993938053853933جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخبرطالب محمد ناصر المري2386

الخبرطالب محمد ناصر المري2386

جمرك ميناء الملك 

054993938053853933جمرك البطحاءعبدالعزيز

013766504005559900470137665041جمرك الخفجيجمرك الخفجيالظهرانخالد احمد نويران الولدعلي العنزي2387

013766504005559900470137665041جمرك الخفجيجمرك البطحاءالظهرانخالد احمد نويران الولدعلي العنزي2387

013766504005559900470137665041جمرك البطحاءجمرك الخفجيالظهرانخالد احمد نويران الولدعلي العنزي2387

013766504005559900470137665041جمرك البطحاءجمرك البطحاءالظهرانخالد احمد نويران الولدعلي العنزي2387

الخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

013766507005450447000137664884فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

جمرك جسر الملك 

013766507005450447000137664884فهد

جمرك البطحاءالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

جمرك جسر الملك 

013766507005450447000137664884فهد

جمرك الخفجيالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

جمرك جسر الملك 

013766507005450447000137664884فهد

الخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

جمرك ميناء الملك 

013766507005450447000137664884جمرك الخفجيعبدالعزيز

013766507005450447000137664884جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

013766507005450447000137664884جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

013766507005450447000137664884جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

الخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

جمرك ميناء الملك 

013766507005450447000137664884جمرك البطحاءعبدالعزيز



013766507005450447000137664884جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

013766507005450447000137664884جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

013766507005450447000137664884جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيخالد محمد خليف الفدعاني العنزي2388

جدةبندر احمد عبدهللا باخشوين2389

جمرك ميناء الملك عبد 

026484742055843277026478384هللا

جدةبندر احمد عبدهللا باخشوين2389

جمرك مطارالملك 

026484742055843277026478384عبدالعزيزالدولي

جدةبندر احمد عبدهللا باخشوين2389

جمرك ميناء جده 

026484742055843277026478384االسالمي

جدةخالد فالح سعيد الظاهري2390

جمرك ميناء الملك عبد 

0263671100504304521026373557هللا

جدةخالد فالح سعيد الظاهري2390

جمرك مطارالملك 

0263671100504304521026373557عبدالعزيزالدولي

جدةخالد فالح سعيد الظاهري2390

جمرك ميناء جده 

0263671100504304521026373557االسالمي

جدةأحمد علي يحي كلفوت2391

جمرك مطارالملك 

026574213055640661026574131عبدالعزيزالدولي

جدةأحمد علي يحي كلفوت2391

جمرك ميناء جده 

026574213055640661026574131االسالمي

03766465905059555597664659جمرك الحديثةجمرك سلوىالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الحديثةجمرك البطحاءالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الحديثةجمرك الحديثةالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الحديثةجمرك الرقعيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الحديثةجمرك الخفجيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الخفجيجمرك الحديثةالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك سلوىجمرك الحديثةالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك سلوىجمرك الرقعيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395



03766465905059555597664659جمرك الرقعيجمرك سلوىالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الرقعيجمرك الحديثةالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك البطحاءجمرك الحديثةالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

03766465905059555597664659جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيفهد عبدهللا احمد الشريع2395

48448290504869326جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمحمد جايد صبيح العنزي2396

48448290504869326جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمحمد جايد صبيح العنزي2396

48448290504869326جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمحمد جايد صبيح العنزي2396

48448290504869326جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد جايد صبيح العنزي2396

999999054557070999999جمرك سلوىجمرك سلوىحالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

999999054557070999999جمرك سلوىجمرك البطحاءحالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

حالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

جمرك ميناء جده 

999999054557070999999جمرك سلوىاالسالمي

999999054557070999999جمرك سلوىجمرك حالة عمارحالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

999999054557070999999جمرك البطحاءجمرك سلوىحالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

999999054557070999999جمرك البطحاءجمرك البطحاءحالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

حالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

جمرك ميناء جده 

999999054557070999999جمرك البطحاءاالسالمي

999999054557070999999جمرك البطحاءجمرك حالة عمارحالة عمارسليمان سعود محمد العطوي2397

الخفجيمحمود عبدهللا محمد الحجازي2398

جمرك ميناء الملك 

013766212705077342350137662127جمرك الخفجيعبدالعزيز

013766212705077342350137662127جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيمحمود عبدهللا محمد الحجازي2398

013766212705077342350137662127جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيمحمود عبدهللا محمد الحجازي2398

الخفجيمحمود عبدهللا محمد الحجازي2398

جمرك ميناء الملك 

013766212705077342350137662127جمرك البطحاءعبدالعزيز

013766212705077342350137662127جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمود عبدهللا محمد الحجازي2398

013766212705077342350137662127جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمحمود عبدهللا محمد الحجازي2398

الريـاضمحمد حسين الحلو ولد علي العنزي2399

الميناء - جمرك الرياض 

056193914055819230054244016جمرك البطحاءالجاف



الريـاضمحمد حسين الحلو ولد علي العنزي2399

جمرك مطار الملك خالد 

056193914055819230054244016جمرك البطحاءالدولي

056193914055819230054244016جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمحمد حسين الحلو ولد علي العنزي2399

الريـاضعبدهللا محمد عبدهللا الطيار2400

جمرك مطار الملك فهد 

0146433340552477279999999الدولي

الريـاضعبدهللا محمد عبدهللا الطيار2400

جمرك مطارالملك 

0146433340552477279999999عبدالعزيزالدولي

الريـاضعبدهللا محمد عبدهللا الطيار2400

جمرك ميناء جده 

0146433340552477279999999االسالمي

الريـاضعبدهللا محمد عبدهللا الطيار2400

الميناء - جمرك الرياض 

0146433340552477279999999الجاف

الريـاضعبدهللا محمد عبدهللا الطيار2400

جمرك مطار الملك خالد 

0146433340552477279999999الدولي

84180080568412222جمرك ميناء رأس تنورهالدمامصالح عبدهللا محمد القرعاوي2401

84180080568412222جمرك ميناء رأس تنورهالدمامصالح عبدهللا محمد القرعاوي2401

84180080568412222جمرك محافظة الجبيلالدمامصالح عبدهللا محمد القرعاوي2401

الدمامصالح عبدهللا محمد القرعاوي2401

جمرك مطار الملك فهد 

84180080568412222الدولي

الدمامصالح عبدهللا محمد القرعاوي2401

جمرك ميناء الملك 

84180080568412222عبدالعزيز

الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

82791500530814257فهد

الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

82791500530814257فهد

الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

82791500530814257فهد

جمرك البطحاءالدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك جسر الملك 

82791500530814257فهد

جمرك جسر الملك فهدالدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك جسر الملك 

82791500530814257فهد

الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

82791500530814257فهد



الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك مطار الملك خالد 

82791500530814257جمرك البطحاءالدولي

الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك مطار الملك فهد 

82791500530814257جمرك البطحاءالدولي

الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك ميناء الملك 

82791500530814257جمرك البطحاءعبدالعزيز

82791500530814257جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

82791500530814257جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

الدمامخالد فريح فالج الثنيان الشمري2404

جمرك ميناء الملك 

82791500530814257جمرك البطحاءعبدالعزيز

4444440559292046جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممنذر جاسم عبدهللا العماني2407

جدةسنوسي صالح سنوسي فلفالن2408

جمرك ميناء الملك عبد 

4444444هللا

جدةسنوسي صالح سنوسي فلفالن2408

جمرك مطارالملك 

4444444عبدالعزيزالدولي

جدةسنوسي صالح سنوسي فلفالن2408

جمرك ميناء جده 

4444444االسالمي

جمرك سلوىالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

جمرك جسر الملك 

80560370569999689فهد

جمرك الرقعيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

جمرك جسر الملك 

80560370569999689فهد

جمرك الخفجيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

جمرك جسر الملك 

80560370569999689فهد

جمرك البطحاءالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

جمرك جسر الملك 

80560370569999689فهد

جمرك جسر الملك فهدالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

جمرك جسر الملك 

80560370569999689فهد

80560370569999689جمرك الخفجيجمرك سلوىالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك سلوىجمرك سلوىالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك سلوىجمرك الرقعيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410



80560370569999689جمرك سلوىجمرك الخفجيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك سلوىجمرك البطحاءالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الرقعيجمرك سلوىالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك البطحاءجمرك سلوىالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

80560370569999689جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخبرباسل عبداالله عبدالعزيز السماعيل2410

جدةمحمد عبدهللا معتق الجهني2411

جمرك ميناء الملك عبد 

012647181905599022220124683387هللا

جدةمحمد عبدهللا معتق الجهني2411

جمرك ميناء جده 

012647181905599022220124683387االسالمي

0465807740503180063046580775جمرك الحديثةجمرك البطحاءطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

0465807740503180063046580775جمرك الحديثةجمرك حالة عمارطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

0465807740503180063046580775جمرك الحديثةجمرك حالة عمارطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

0465807740503180063046580775جمرك الحديثةجمرك الحديثةطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

0465807740503180063046580775جمرك البطحاءجمرك البطحاءطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

0465807740503180063046580775جمرك البطحاءجمرك حالة عمارطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

0465807740503180063046580775جمرك البطحاءجمرك حالة عمارطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

0465807740503180063046580775جمرك البطحاءجمرك الحديثةطريفبسام ابراهيم محمد الشامخ2414

الدمامناصر عبدالرحمن ناصر ابوحيمد2415

جمرك مطار الملك فهد 

8291223050849801الدولي

الدمامناصر عبدالرحمن ناصر ابوحيمد2415

جمرك ميناء الملك 

8291223050849801عبدالعزيز

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد



الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد

جمرك سلوىالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد

جمرك البطحاءالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد

جمرك الخفجيالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك جسر الملك 

013767666605052888660137664614فهد

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك عبد 

013767666605052888660137664614جمرك الخفجيهللا

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء جده 

013767666605052888660137664614جمرك الخفجياالسالمي

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

013767666605052888660137664614جمرك الخفجيعبدالعزيز

013767666605052888660137664614جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

013767666605052888660137664614جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

013767666605052888660137664614جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

013767666605052888660137664614جمرك الخفجيعبدالعزيز

013767666605052888660137664614جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك عبد 

013767666605052888660137664614جمرك سلوىهللا

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء جده 

013767666605052888660137664614جمرك سلوىاالسالمي

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

013767666605052888660137664614جمرك سلوىعبدالعزيز

013767666605052888660137664614جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

013767666605052888660137664614جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

013767666605052888660137664614جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416



الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

013767666605052888660137664614جمرك سلوىعبدالعزيز

013767666605052888660137664614جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك عبد 

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءهللا

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء جده 

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءاالسالمي

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءعبدالعزيز

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

الخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

جمرك ميناء الملك 

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءعبدالعزيز

013767666605052888660137664614جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الفهيد2416

الريـاضاحمد عبدهللا محمد اباعود2419

الميناء - جمرك الرياض 

1110555444223الجاف

جمرك البطحاءالدماممحمد سعد محمد العبالن2420

جمرك مطار الملك 

832787705967044498327377فهد الدولي

جمرك محافظة الجبيلالدماممحمد سعد محمد العبالن2420

جمرك مطار الملك 

832787705967044498327377فهد الدولي

الدماممحمد سعد محمد العبالن2420

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك مطار الملك 

832787705967044498327377فهد الدولي

الدماممحمد سعد محمد العبالن2420

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك مطار الملك 

832787705967044498327377فهد الدولي

الدماممحمد سعد محمد العبالن2420

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك مطار الملك 

832787705967044498327377فهد الدولي

الريـاضفهد مدني شاذلي سحلة2421

الميناء - جمرك الرياض 

444444440502889473الجاف

444444440502889473جمرك ميناء ضباءالريـاضفهد مدني شاذلي سحلة2421

444444440502889473جمرك ميناء ضباءالريـاضفهد مدني شاذلي سحلة2421

الريـاضفهد مدني شاذلي سحلة2421

جمرك ميناء جده 

444444440502889473االسالمي



الريـاضفهد مدني شاذلي سحلة2421

جمرك مطار الملك خالد 

444444440502889473الدولي

الريـاضفهد مدني شاذلي سحلة2421

الميناء - جمرك الرياض 

444444440502889473الجاف

85622850567761322جمرك البطحاءجمرك سلوىسيهاتعلي حسن مكي المشامع2422

85622850567761322جمرك البطحاءجمرك البطحاءسيهاتعلي حسن مكي المشامع2422

سيهاتعلي حسن مكي المشامع2422

جمرك ميناء الملك 

85622850567761322جمرك البطحاءعبدالعزيز

76647780503956628جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيهادى دهيمان رغيان الشمرى2424

76647780503956628جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيهادى دهيمان رغيان الشمرى2424

76647780503956628جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيهادى دهيمان رغيان الشمرى2424

76647780503956628جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيهادى دهيمان رغيان الشمرى2424

الخبرخالد عبدهللا سويلم الرشيدى2425

جمرك ميناء الملك 

805883505558269248058834عبدالعزيز

الدماموليد عبدالهادي سعد الياتي2426

جمرك مطار الملك فهد 

0382695810504832426الدولي

الدماموليد عبدالهادي سعد الياتي2426

جمرك ميناء الملك 

0382695810504832426عبدالعزيز

00000050392642جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامخليل ابراهيم موسى الحسن2427

الريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

جمرك مطار الملك فهد 

0353705010507782317035370484جمرك البطحاءالدولي

الريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

جمرك ميناء الملك 

0353705010507782317035370484جمرك البطحاءعبدالعزيز

0353705010507782317035370484جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءالريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

0353705010507782317035370484جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

الريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

جمرك مطار الملك فهد 

0353705010507782317035370484جمرك ميناء ضباءالدولي

الريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

جمرك ميناء الملك 

0353705010507782317035370484جمرك ميناء ضباءعبدالعزيز

0353705010507782317035370484جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءالريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

0353705010507782317035370484جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءالريـاض بشيرغرم هللا علي الزهراني2428

0165811220553075776016581133جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

القرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

جمرك ميناء الملك 

0165811220553075776016581133جمرك الحديثةعبدالعزيز



0165811220553075776016581133جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

0165811220553075776016581133جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

القرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

الميناء - جمرك الرياض 

0165811220553075776016581133جمرك الحديثةالجاف

القرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

جمرك مطار الملك خالد 

0165811220553075776016581133جمرك الحديثةالدولي

0165811220553075776016581133جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

0165811220553075776016581133جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

القرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

جمرك ميناء الملك 

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءعبدالعزيز

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

القرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

الميناء - جمرك الرياض 

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءالجاف

القرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

جمرك مطار الملك خالد 

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءالدولي

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

0165811220553075776016581133جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعبدالكريم صالح ابراهيم الطويان2429

0000000505808225جمرك سلوىجمرك سلوىعايض سعيد بن محي ال شويه2432

عايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك مطار الملك فهد 

0000000505808225جمرك سلوىالدولي

0000000505808225جمرك سلوىجمرك البطحاءعايض سعيد بن محي ال شويه2432

عايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك ميناء الملك 

0000000505808225جمرك سلوىعبدالعزيز

0000000505808225جمرك البطحاءجمرك سلوىعايض سعيد بن محي ال شويه2432

عايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك مطار الملك فهد 

0000000505808225جمرك البطحاءالدولي

0000000505808225جمرك البطحاءجمرك البطحاءعايض سعيد بن محي ال شويه2432

عايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك ميناء الملك 

0000000505808225جمرك البطحاءعبدالعزيز

جمرك سلوىعايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك ميناء الملك 

0000000505808225عبدالعزيز



عايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

0000000505808225عبدالعزيز

جمرك البطحاءعايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك ميناء الملك 

0000000505808225عبدالعزيز

عايض سعيد بن محي ال شويه2432

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

0000000505808225عبدالعزيز

03891330305975148910000000جمرك الحديثةجمرك الحديثةالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك الحديثةجمرك سلوىالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك الحديثةجمرك البطحاءالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

جمرك الحديثةالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

جمرك جسر الملك 

03891330305975148910000000فهد

جمرك سلوىالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

جمرك جسر الملك 

03891330305975148910000000فهد

جمرك جسر الملك فهدالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

جمرك جسر الملك 

03891330305975148910000000فهد

جمرك البطحاءالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

جمرك جسر الملك 

03891330305975148910000000فهد

03891330305975148910000000جمرك سلوىجمرك الحديثةالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك سلوىجمرك سلوىالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك سلوىجمرك البطحاءالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك البطحاءجمرك الحديثةالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك البطحاءجمرك سلوىالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

03891330305975148910000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالسفانيةمحمد سليمان حسن السريبط البلوي2434

829151605558205388251516جمرك محافظة الجبيلمحمد صالح احمد الزهراني2435

محمد صالح احمد الزهراني2435

جمرك ميناء الملك 

829151605558205388251516عبدالعزيز

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك مطار الملك فهد 

05553377550555271364000000جمرك الحديثةالدولي

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك ميناء جده 

05553377550555271364000000جمرك الحديثةاالسالمي

05553377550555271364000000جمرك الحديثةجمرك الحديثةالدماممحمد عقال محمد الجيسي2436



الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك ميناء الملك 

05553377550555271364000000جمرك الحديثةعبدالعزيز

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك مطارالملك 

05553377550555271364000000جمرك الحديثةعبدالعزيزالدولي

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك مطار الملك خالد 

05553377550555271364000000جمرك الحديثةالدولي

05553377550555271364000000جمرك الحديثةجمرك البطحاءالدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

05553377550555271364000000جمرك الحديثةجمرك جسر الملك فهدالدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك مطار الملك فهد 

05553377550555271364000000جمرك البطحاءالدولي

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك ميناء جده 

05553377550555271364000000جمرك البطحاءاالسالمي

05553377550555271364000000جمرك البطحاءجمرك الحديثةالدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك ميناء الملك 

05553377550555271364000000جمرك البطحاءعبدالعزيز

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك مطارالملك 

05553377550555271364000000جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

الدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

جمرك مطار الملك خالد 

05553377550555271364000000جمرك البطحاءالدولي

05553377550555271364000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

05553377550555271364000000جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدماممحمد عقال محمد الجيسي2436

406812905555525604068129جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضبدر عبدالعزيز محمد الذكري الحربي2437

الريـاضبدر عبدالعزيز محمد الذكري الحربي2437

الميناء - جمرك الرياض 

406812905555525604068129جمرك البطحاءالجاف

0384622690555891916038355452جمرك محافظة الجبيلالدماممحمود محمد عبيد السالمي2439

الدماممحمود محمد عبيد السالمي2439

جمرك ميناء الملك 

0384622690555891916038355452عبدالعزيز

05065809990506580999جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتنايف االسمر عودة العنزى2440

05065809990506580999جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتنايف االسمر عودة العنزى2440

الدمامحسين حمد حسن آل سنان2441

جمرك ميناء الملك 

013537002805585551110135370038جمرك البطحاءعبدالعزيز

013537002805585551110135370038جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامحسين حمد حسن آل سنان2441

8982216000000000000جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامسليمان فهد عبدالعالي السديري2442

8982216000000000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامسليمان فهد عبدالعالي السديري2442



الدمامنزار محمد عبدالرحمن المانع2443

جمرك ميناء الملك 

000000005572602200000عبدالعزيز

الدمامنزار محمد عبدالرحمن المانع2443

جمرك مطارالملك 

000000005572602200000عبدالعزيزالدولي

الدمامنزار محمد عبدالرحمن المانع2443

جمرك ميناء جده 

000000005572602200000االسالمي

الدمامنزار محمد عبدالرحمن المانع2443

جمرك مطار الملك فهد 

000000005572602200000الدولي

جدةابراهيم محمد ابراهيم عبد2444

جمرك ميناء الملك عبد 

647636205068811000000000هللا

647636205068811000000000جمرك محافظة الجبيلجدةابراهيم محمد ابراهيم عبد2444

جدةابراهيم محمد ابراهيم عبد2444

جمرك ميناء الملك 

647636205068811000000000عبدالعزيز

جدةابراهيم محمد ابراهيم عبد2444

جمرك ميناء جده 

647636205068811000000000االسالمي

2624555055666708700000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعلي مدحش عبدهللا ال حمد القرني2445

الريـاضحراب محمد ناصر الحرابي2446

جمرك مطارالملك 

014841000050571480700000000عبدالعزيزالدولي

الريـاضحراب محمد ناصر الحرابي2446

جمرك مطار الملك خالد 

014841000050571480700000000الدولي

الريـاضفرحان مطر علي السبيعي العنزي2447

الميناء - جمرك الرياض 

239344800000000000الجاف

الريـاضفرحان مطر علي السبيعي العنزي2447

جمرك مطار الملك خالد 

239344800000000000الدولي

الريـاضمحمد مبارك محمد القحطاني2448

جمرك ميناء جده 

421004405015555194222963االسالمي

الريـاضمحمد مبارك محمد القحطاني2448

جمرك ميناء الملك 

421004405015555194222963عبدالعزيز

الريـاضمحمد مبارك محمد القحطاني2448

جمرك ميناء الملك 

421004405015555194222963عبدالعزيز

الريـاضمحمد مبارك محمد القحطاني2448

جمرك مطار الملك خالد 

421004405015555194222963الدولي

الريـاضمحمد مبارك محمد القحطاني2448

الميناء - جمرك الرياض 

421004405015555194222963الجاف



الريـاضبدر نجر جحيش العجرفي2449

جمرك مطارالملك 

23020550559815663111جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

23020550559815663111جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضبدر نجر جحيش العجرفي2449

الريـاضبدر نجر جحيش العجرفي2449

جمرك مطار الملك خالد 

23020550559815663111جمرك البطحاءالدولي

الريـاضبدر نجر جحيش العجرفي2449

الميناء - جمرك الرياض 

23020550559815663111جمرك البطحاءالجاف

الريـاضعبد العزيز غابان رمضان العنزى2450

جمرك ميناء جده 

235382905041564472067444جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضعبد العزيز غابان رمضان العنزى2450

الميناء - جمرك الرياض 

235382905041564472067444جمرك البطحاءالجاف

235382905041564472067444جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضعبد العزيز غابان رمضان العنزى2450

الريـاضعبد العزيز غابان رمضان العنزى2450

الميناء - جمرك الرياض 

235382905041564472067444جمرك البطحاءالجاف

0353809000505917715جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماماحمد محمد علي المزراق2452

014658090505077590720146580904جمرك الحديثةجمرك ميناء ضباءطريففيصل سعيد عايد العنزي2455

014658090505077590720146580904جمرك الحديثةجمرك البطحاءطريففيصل سعيد عايد العنزي2455

014658090505077590720146580904جمرك الحديثةجمرك الحديثةطريففيصل سعيد عايد العنزي2455

014658090505077590720146580904جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءطريففيصل سعيد عايد العنزي2455

014658090505077590720146580904جمرك البطحاءجمرك البطحاءطريففيصل سعيد عايد العنزي2455

014658090505077590720146580904جمرك البطحاءجمرك الحديثةطريففيصل سعيد عايد العنزي2455

الريـاضصالح عايش فهد العنزى2456

جمرك ميناء الملك عبد 

219393905559757070555548943هللا

الريـاضصالح عايش فهد العنزى2456

الميناء - جمرك الرياض 

219393905559757070555548943الجاف

الريـاضصالح عايش فهد العنزى2456

جمرك ميناء جده 

219393905559757070555548943االسالمي

جمرك سلوىظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

جمرك جسر الملك 

013766465105655999920137664651فهد

جمرك جسر الملك فهدظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

جمرك جسر الملك 

013766465105655999920137664651فهد

جمرك الخفجيظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

جمرك جسر الملك 

013766465105655999920137664651فهد



جمرك البطحاءظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

جمرك جسر الملك 

013766465105655999920137664651فهد

013766465105655999920137664651جمرك الخفجيجمرك سلوىظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك الخفجيجمرك الخفجيظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك الخفجيجمرك البطحاءظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك سلوىجمرك سلوىظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك سلوىجمرك الخفجيظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك سلوىجمرك البطحاءظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك البطحاءجمرك سلوىظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك البطحاءجمرك الخفجيظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

013766465105655999920137664651جمرك البطحاءجمرك البطحاءظهران الجنوبعبدهللا حسين احمد ابوثيبه2457

جدةاحمد انعام نبيه القيشاوى2458

جمرك ميناء الملك عبد 

54440505692791987هللا

جدةاحمد انعام نبيه القيشاوى2458

جمرك ميناء جده 

54440505692791987االسالمي

الريـاضعبدهللا محمد نايف الحربي2460

جمرك مطار الملك خالد 

44645960554204451000الدولي

الريـاضوليد عبدهللا بن زيد المسلم2463

الميناء - جمرك الرياض 

0000000504449090000000الجاف

الريـاضوليد عبدهللا بن زيد المسلم2463

جمرك مطار الملك خالد 

0000000504449090000000الدولي

جدةمشعل رده عيسى المالكي2464

جمرك ميناء الملك عبد 

67200650000000000000هللا

جدةمشعل رده عيسى المالكي2464

جمرك ميناء جده 

67200650000000000000االسالمي

الريـاضبدر متعب مهنا العنزي2465

جمرك مطار الملك خالد 

291789205560099702917893جمرك البطحاءالدولي

291789205560099702917893جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضبدر متعب مهنا العنزي2465

الريـاضبدر متعب مهنا العنزي2465

جمرك ميناء جده 

291789205560099702917893جمرك البطحاءاالسالمي



الريـاضبدر متعب مهنا العنزي2465

الميناء - جمرك الرياض 

291789205560099702917893جمرك البطحاءالجاف

الريـاضمحمد شافي ظافر القحطاني2468

جمرك ميناء جده 

402884905012222154033576جمرك البطحاءاالسالمي

402884905012222154033576جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمحمد شافي ظافر القحطاني2468

الريـاضمحمد شافي ظافر القحطاني2468

الميناء - جمرك الرياض 

402884905012222154033576جمرك البطحاءالجاف

الريـاضمحمد شافي ظافر القحطاني2468

جمرك ميناء الملك 

402884905012222154033576جمرك البطحاءعبدالعزيز

الريـاضياسر منشار منزل السبيعي العنزي2469

الميناء - جمرك الرياض 

479395805532412492916523جمرك البطحاءالجاف

الريـاضياسر منشار منزل السبيعي العنزي2469

الميناء - جمرك الرياض 

479395805532412492916523جمرك البطحاءالجاف

الريـاضياسر منشار منزل السبيعي العنزي2469

جمرك مطار الملك خالد 

479395805532412492916523جمرك البطحاءالدولي

479395805532412492916523جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضياسر منشار منزل السبيعي العنزي2469

الريـاضياسر منشار منزل السبيعي العنزي2469

الميناء - جمرك الرياض 

479395805532412492916523جمرك البطحاءالجاف

0146522450000000جمرك سلوىجمرك سلوىالريـاضمحمد عثمان محمد الصالح2470

0146522450000000جمرك سلوىجمرك البطحاءالريـاضمحمد عثمان محمد الصالح2470

0146522450000000جمرك البطحاءجمرك سلوىالريـاضمحمد عثمان محمد الصالح2470

0146522450000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمحمد عثمان محمد الصالح2470

0464112340564785400جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

0464112340564785400جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعايد عوض عايد العنزي2471

013537051205049279230135370510جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامعلي موسى كاظم القطان2473

013537051205049279230135370510جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامعلي موسى كاظم القطان2473

013537051205049279230135370510جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعلي موسى كاظم القطان2473



013537051205049279230135370510جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعلي موسى كاظم القطان2473

الريـاضسعد عبدهللا سيف النصار السهلي2474

جمرك مطار الملك خالد 

2922820050415401400000الدولي

الريـاضسعد عبدهللا سيف النصار السهلي2474

الميناء - جمرك الرياض 

2922820050415401400000الجاف

037664649000000000000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامخالد محمد خالد المسعري الدوسري2475

جمرك سلوىالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

جمرك جسر الملك 

05059039210542687960فهد

جمرك جسر الملك فهدالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

جمرك جسر الملك 

05059039210542687960فهد

جمرك البطحاءالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

جمرك جسر الملك 

05059039210542687960فهد

05059039210542687960جمرك سلوىجمرك سلوىالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

05059039210542687960جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

05059039210542687960جمرك سلوىجمرك البطحاءالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

05059039210542687960جمرك البطحاءجمرك سلوىالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

05059039210542687960جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

05059039210542687960جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد حلمى محمد البلوى2476

0508646170555935587جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءسعيد محمد حسين الوصيالت2477

الدماممحمد عزيز عبدهللا السبيعي2478

جمرك ميناء الملك 

03842114605015511050000000عبدالعزيز

جدةطالل مسعد محمد الحربي2479

جمرك ميناء جده 

0262992090505656492026401847االسالمي

جدةطالل مسعد محمد الحربي2479

جمرك مطارالملك 

0262992090505656492026401847عبدالعزيزالدولي

جمرك جسر الملك فهدالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك سلوىالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك الخفجيالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك البطحاءالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالدمامعوض راضي عوض العنزي2481



013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك سلوىالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك الخفجيالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك الخفجيالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعوض راضي عوض العنزي2481

013766465105067444450137664651جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيسلطان محمد غرم الشهري2482

013766465105067444450137664651جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيسلطان محمد غرم الشهري2482

013766465105067444450137664651جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسلطان محمد غرم الشهري2482

013766465105067444450137664651جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيسلطان محمد غرم الشهري2482

الخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

جمرك مطار الملك خالد 

0376701400501146128037670140جمرك الخفجيالدولي

0376701400501146128037670140جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

0376701400501146128037670140جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

0376701400501146128037670140جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

الخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

جمرك مطار الملك خالد 

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءالدولي

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

الخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

جمرك مطار الملك خالد 

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءالدولي

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

0376701400501146128037670140جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمحمد فهد عقيل الشمري2483

أملجعلي عبدالهادي عبدالكريم الجهني2485

جمرك ميناء جده 

043822285055320003جمرك البطحاءاالسالمي

أملجعلي عبدالهادي عبدالكريم الجهني2485

جمرك ميناء الملك 

043822285055320003جمرك البطحاءعبدالعزيز



043822285055320003جمرك البطحاءجمرك البطحاءأملجعلي عبدالهادي عبدالكريم الجهني2485

جدةصالح محمد مثيب العتيبي2486

جمرك ميناء الملك عبد 

0252322220555517785025241406هللا

جدةصالح محمد مثيب العتيبي2486

جمرك ميناء جده 

0252322220555517785025241406االسالمي

المنامةعبدالرحمن علي هاشم البلوشي2488

جمرك ميناء الملك 

00973399255850504988682038594011عبدالعزيز

الدمامعبدهللا عبدالهادي عبدهللا القحطاني2489

جمرك مطار الملك فهد 

0382730500504807940038275393الدولي

الدمامعبدهللا عبدالهادي عبدهللا القحطاني2489

جمرك ميناء الملك 

0382730500504807940038275393عبدالعزيز

الدمامعبدهللا عبدالهادي عبدهللا القحطاني2489

جمرك ميناء الملك 

0382730500504807940038275393عبدالعزيز

جدةسلطان عايش عايض الصبحي2490

جمرك ميناء الملك عبد 

0264848860500127780026484807هللا

جدةسلطان عايش عايض الصبحي2490

جمرك ميناء جده 

0264848860500127780026484807االسالمي

جدةجميل محمد جمعه الرفاعى2491

جمرك مطار الملك خالد 

0268965880555663033026530034الدولي

جدةجميل محمد جمعه الرفاعى2491

جمرك مطارالملك 

0268965880555663033026530034عبدالعزيزالدولي

جدةفؤاد محمد عبيدهللا الرشيدي2492

جمرك ميناء جده 

0264892910555959280026489291االسالمي

جدةعبدهللا فيصل محمد الحارثى2493

جمرك ميناء الملك عبد 

6931254هللا

جدةعبدهللا فيصل محمد الحارثى2493

جمرك مطارالملك 

6931254عبدالعزيزالدولي

جدةعبدهللا فيصل محمد الحارثى2493

جمرك ميناء جده 

6931254االسالمي

038505607050483184000000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءسيهاتحسين موسى حسين المدن2494

038505607050483184000000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءسيهاتحسين موسى حسين المدن2494

سيهاتحسين موسى حسين المدن2494

جمرك ميناء الملك 

038505607050483184000000000جمرك البطحاءعبدالعزيز

00000000055485001100000000جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيبراك علوان ناشي الشمري2495



00000000055485001100000000جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيبراك علوان ناشي الشمري2495

00000000055485001100000000جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيبراك علوان ناشي الشمري2495

00000000055485001100000000جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيبراك علوان ناشي الشمري2495

00000000055485001100000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيبراك علوان ناشي الشمري2495

00000000055485001100000000جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيبراك علوان ناشي الشمري2495

0389133230557777670000000جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامنويران احمد نويران العنزي2496

0389133230557777670000000جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامنويران احمد نويران العنزي2496

0389133230557777670000000جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامنويران احمد نويران العنزي2496

0389133230557777670000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامنويران احمد نويران العنزي2496

جدةشفيق عيد محسن المالكي2497

جمرك ميناء الملك عبد 

0267124620508359992هللا

جدةشفيق عيد محسن المالكي2497

جمرك ميناء جده 

0267124620508359992االسالمي

جدةعبدالعزيز عمر عبدالعزيز باوارث2498

جمرك ميناء الملك عبد 

0000000554600026000000هللا

جدةعبدالعزيز عمر عبدالعزيز باوارث2498

جمرك ميناء جده 

0000000554600026000000االسالمي

الجبيلمحمد عبدهللا محمد القبيسى2499

جمرك مطار الملك فهد 

8336152الدولي

8336152جمرك جسر الملك فهدالجبيلمحمد عبدهللا محمد القبيسى2499

الجبيلمحمد عبدهللا محمد القبيسى2499

جمرك ميناء الملك 

8336152عبدالعزيز

0336105400555903441جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد خميس مطر البوعينين2501

الجبيلمحمد خميس مطر البوعينين2501

جمرك ميناء الملك 

0336105400555903441جمرك البطحاءعبدالعزيز

جدةعبدالرحمن سعيد عبدالرحمن القحطاني2502

جمرك مطارالملك 

00000000504325293عبدالعزيزالدولي

270187505008815092922174جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضعيسى على محمد الحارثى2503

الريـاضعيسى على محمد الحارثى2503

جمرك مطار الملك خالد 

270187505008815092922174جمرك البطحاءالدولي

04662191805048600950000000جمرك سلوىجمرك سلوىعرعرعلي محمد ناصر الحامدي2504

04662191805048600950000000جمرك سلوىجمرك البطحاءعرعرعلي محمد ناصر الحامدي2504

04662191805048600950000000جمرك البطحاءجمرك سلوىعرعرعلي محمد ناصر الحامدي2504

04662191805048600950000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءعرعرعلي محمد ناصر الحامدي2504



جدةمحمد بن هيجان احمد احمد2505

جمرك ميناء الملك عبد 

48756450505659368هللا

جدةمحمد بن هيجان احمد احمد2505

جمرك ميناء جده 

48756450505659368االسالمي

جدةمحمد ناصر محمد صالح2506

جمرك ميناء جده 

0266928190503684696022833334االسالمي

0562170216050581985000000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبرصالح عبدالهادي فرحان العنزي2507

جمرك سلوىالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

جمرك جسر الملك 

44515520557949737فهد

جمرك جسر الملك فهدالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

جمرك جسر الملك 

44515520557949737فهد

جمرك البطحاءالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

جمرك جسر الملك 

44515520557949737فهد

44515520557949737جمرك سلوىجمرك سلوىالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

44515520557949737جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

44515520557949737جمرك سلوىجمرك البطحاءالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

44515520557949737جمرك البطحاءجمرك سلوىالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

44515520557949737جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

44515520557949737جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضطالب حمد مطلق السعدون2508

جدةثامر على حمدان العصالنى2509

جمرك ميناء الملك عبد 

26220230559990482هللا

جدةثامر على حمدان العصالنى2509

جمرك ميناء جده 

26220230559990482االسالمي

013537007605069461330135370076جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيذياب عايد خشان العنزي2510

0129198640567982060012922174جمرك البطحاءالريـاضمحمد علي ناجي القاضي2511

الريـاضمحمد علي ناجي القاضي2511

الميناء - جمرك الرياض 

0129198640567982060012922174الجاف

07315021205094161450000000جمرك الطوالجمرك الطوالجيزانعبدهللا احمد علي النجمي2512

سلوىعايض سلطان محمد القحطاني2513

جمرك ميناء جده 

0000000565836845000000جمرك البطحاءاالسالمي

0000000565836845000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءسلوىعايض سلطان محمد القحطاني2513

الخبركامل بن على صالح ال داوود2515

جمرك مطار الملك فهد 

47586950557666432الدولي

47586950557666432جمرك محافظة الجبيلالخبركامل بن على صالح ال داوود2515



الخبركامل بن على صالح ال داوود2515

جمرك ميناء الملك 

47586950557666432عبدالعزيز

035370249050080012200000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامفيصل احمد نويران العنزي2516

537001405072426005370014جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيعبدهللا محمد خليف العنزى2521

03537001405049606235370014جمرك الخفجيجمرك سلوىالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك سلوىجمرك سلوىالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك سلوىجمرك الرقعيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك سلوىجمرك الخفجيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك سلوىجمرك البطحاءالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك الرقعيجمرك سلوىالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك البطحاءجمرك سلوىالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

03537001405049606235370014جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبرافهد محمد خليف العنزى2522

الريـاضسلطان عبدالعزيز محمد الوعالن2524

جمرك ميناء جده 

447277705577772254485111االسالمي

الريـاضسلطان عبدالعزيز محمد الوعالن2524

جمرك ميناء الملك 

447277705577772254485111عبدالعزيز

الريـاضسلطان عبدالعزيز محمد الوعالن2524

جمرك ميناء جده 

447277705577772254485111االسالمي

الريـاضسلطان عبدالعزيز محمد الوعالن2524

جمرك مطار الملك خالد 

447277705577772254485111الدولي

الريـاضسلطان عبدالعزيز محمد الوعالن2524

الميناء - جمرك الرياض 

447277705577772254485111الجاف

0376650400555990047جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسامى محمد ضميرى الرويلى2525

0376756540559807889037675654جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيسامي عوض نزال المهيدي العنزى2526

0376756540559807889037675654جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيسامي عوض نزال المهيدي العنزى2526

0376756540559807889037675654جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسامي عوض نزال المهيدي العنزى2526



0376756540559807889037675654جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيسامي عوض نزال المهيدي العنزى2526

10504583733جمرك سلوىجمرك سلوىبقيقعريفج حمد حسن ال سنان2527

10504583733جمرك سلوىجمرك البطحاءبقيقعريفج حمد حسن ال سنان2527

10504583733جمرك البطحاءجمرك سلوىبقيقعريفج حمد حسن ال سنان2527

10504583733جمرك البطحاءجمرك البطحاءبقيقعريفج حمد حسن ال سنان2527

000000005048693260000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتأنور منسي سالم العنزي2528

جمرك ميناء ضباءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

جمرك جسر الملك 

105023637441فهد

جمرك جسر الملك فهدضباءعلى محمد احمد العديساني2529

جمرك جسر الملك 

105023637441فهد

جمرك البطحاءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

جمرك جسر الملك 

105023637441فهد

جمرك ميناء ضباءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

جمرك جسر الملك 

105023637441فهد

105023637441جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

105023637441جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدضباءعلى محمد احمد العديساني2529

105023637441جمرك البطحاءجمرك البطحاءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

105023637441جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

105023637441جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

105023637441جمرك ميناء ضباءجمرك جسر الملك فهدضباءعلى محمد احمد العديساني2529

105023637441جمرك ميناء ضباءجمرك البطحاءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

105023637441جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءضباءعلى محمد احمد العديساني2529

الريـاضعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن الخميسه2530

الميناء - جمرك الرياض 

295325805044343622953240الجاف

0376650400555990047037665041جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيمحمد ضميري سمران الرويلي2531

64214020500876601جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتفهد محمد عبدهللا الثويني2532

64214020500876601جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتفهد محمد عبدهللا الثويني2532

64214020500876601جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتفهد محمد عبدهللا الثويني2532

64214020500876601جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتفهد محمد عبدهللا الثويني2532

64214020500876601جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتفهد محمد عبدهللا الثويني2532

64214020500876601جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتفهد محمد عبدهللا الثويني2532

0383112000504995466038349537جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك ميناء الملك 

0383112000504995466038349537جمرك الخفجيعبدالعزيز



الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك خالد 

0383112000504995466038349537جمرك الخفجيالدولي

0383112000504995466038349537جمرك الخفجيجمرك سلوىالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

0383112000504995466038349537جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك فهد 

0383112000504995466038349537جمرك الخفجيالدولي

0383112000504995466038349537جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك ميناء الملك 

0383112000504995466038349537جمرك سلوىعبدالعزيز

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك خالد 

0383112000504995466038349537جمرك سلوىالدولي

0383112000504995466038349537جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

0383112000504995466038349537جمرك سلوىجمرك الخفجيالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك فهد 

0383112000504995466038349537جمرك سلوىالدولي

0383112000504995466038349537جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك ميناء الملك 

0383112000504995466038349537جمرك سلوىعبدالعزيز

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك خالد 

0383112000504995466038349537جمرك سلوىالدولي

0383112000504995466038349537جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

0383112000504995466038349537جمرك سلوىجمرك الخفجيالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك فهد 

0383112000504995466038349537جمرك سلوىالدولي

0383112000504995466038349537جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك ميناء الملك 

0383112000504995466038349537جمرك البطحاءعبدالعزيز

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك خالد 

0383112000504995466038349537جمرك البطحاءالدولي

0383112000504995466038349537جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

0383112000504995466038349537جمرك البطحاءجمرك الخفجيالدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

الدمامتركى محمد سليمان اللهيب2533

جمرك مطار الملك فهد 

0383112000504995466038349537جمرك البطحاءالدولي



جمرك جسر الملك فهدسلوىعاكف سالم ابراهيم البلوي2534

جمرك جسر الملك 

000000005089801710000000فهد

جمرك البطحاءسلوىعاكف سالم ابراهيم البلوي2534

جمرك جسر الملك 

000000005089801710000000فهد

000000005089801710000000جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدسلوىعاكف سالم ابراهيم البلوي2534

000000005089801710000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءسلوىعاكف سالم ابراهيم البلوي2534

76615510557440099جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطنجبر خشان سعد العنزى2535

الريـاضخليل حسين فرحان العنزي2537

جمرك مطار الملك خالد 

275661605570578772756626الدولي

الدمامعلي سلطان محمد القحطاني2539

جمرك ميناء الملك عبد 

0386820210555991818038682777هللا

الدمامعلي سلطان محمد القحطاني2539

جمرك ميناء الملك 

0386820210555991818038682777عبدالعزيز

جدةمحمد سالم محمد مدنى2541

جمرك ميناء جده 

0264240230503603373026428454االسالمي

جدةمحمد سالم محمد مدنى2541

جمرك مطارالملك 

0264240230503603373026428454عبدالعزيزالدولي

الريـاضعلي محسن علي الحريبي2543

جمرك مطار الملك خالد 

26944210502226223الدولي

0376746380504852310037674638جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيمحمد خليف هليل الشمري2544

جمرك سلوىقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

جمرك جسر الملك 

01353703770551280679فهد

قرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

01353703770551280679فهد

جمرك جسر الملك فهدقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

جمرك جسر الملك 

01353703770551280679فهد

جمرك البطحاءقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

جمرك جسر الملك 

01353703770551280679فهد

01353703770551280679جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

قرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

جمرك ميناء الملك 

01353703770551280679جمرك سلوىعبدالعزيز

01353703770551280679جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

01353703770551280679جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

01353703770551280679جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545



قرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

جمرك ميناء الملك 

01353703770551280679جمرك البطحاءعبدالعزيز

01353703770551280679جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

01353703770551280679جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعبدالرزاق جاسم محمد الطاهر2545

الدمامابراهيم طاهر محمد القراش2546

جمرك ميناء الملك 

83368060503809395عبدالعزيز

الدمامابراهيم طاهر محمد القراش2546

جمرك مطار الملك فهد 

83368060503809395الدولي

الدماموجدى على عبدهللا العبدرب الرسول2547

جمرك ميناء جده 

833255905016331008303002جمرك البطحاءاالسالمي

833255905016331008303002جمرك البطحاءجمرك سلوىالدماموجدى على عبدهللا العبدرب الرسول2547

833255905016331008303002جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماموجدى على عبدهللا العبدرب الرسول2547

833255905016331008303002جمرك البطحاءجمرك محافظة الجبيلالدماموجدى على عبدهللا العبدرب الرسول2547

الدماموجدى على عبدهللا العبدرب الرسول2547

جمرك ميناء الملك 

833255905016331008303002جمرك البطحاءعبدالعزيز

الدمامحسن عبدهللا حسن البلدي2548

جمرك ميناء الملك 

0384620030565079910038469798عبدالعزيز

الدماممحمد جواد حسين ال طاهر2549

جمرك ميناء الملك 

0383446930556033050عبدالعزيز

الدمامعلي محمد احمد الغامدي2550

جمرك ميناء الملك 

0384684310503780342000000عبدالعزيز

الدمامعلي محمد احمد الغامدي2550

جمرك مطار الملك فهد 

0384684310503780342000000الدولي

قرى االحساءعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الثنيان2552

جمرك مطار الملك خالد 

0144553490505251525000000الدولي

0144553490505251525000000جمرك البطحاءقرى االحساءعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن الثنيان2552

الريـاضاسامه حمد ابراهيم الجمعه2553

جمرك مطار الملك خالد 

014580701056665556701456099جمرك البطحاءالدولي

014580701056665556701456099جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضاسامه حمد ابراهيم الجمعه2553

الريـاضاسامه حمد ابراهيم الجمعه2553

الميناء - جمرك الرياض 

014580701056665556701456099جمرك البطحاءالجاف

جدةمحمد ابوطالب علي العلوي2554

جمرك ميناء الملك عبد 

0260810400555666891000000هللا



جدةمحمد ابوطالب علي العلوي2554

جمرك ميناء جده 

0260810400555666891000000االسالمي

الدمامرمزى محمد رشيد العبيلى2556

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

89670000547788111فهد

جمرك البطحاءالدمامرمزى محمد رشيد العبيلى2556

جمرك جسر الملك 

89670000547788111فهد

جمرك جسر الملك فهدالدمامرمزى محمد رشيد العبيلى2556

جمرك جسر الملك 

89670000547788111فهد

الدمامرمزى محمد رشيد العبيلى2556

جمرك مطار الملك فهد 

89670000547788111جمرك البطحاءالدولي

89670000547788111جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامرمزى محمد رشيد العبيلى2556

89670000547788111جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدمامرمزى محمد رشيد العبيلى2556

537023505008183985370181جمرك سلوىجمرك سلوىالهفوفعلي حسن محمد االسمري2557

537023505008183985370181جمرك سلوىجمرك البطحاءالهفوفعلي حسن محمد االسمري2557

537023505008183985370181جمرك البطحاءجمرك سلوىالهفوفعلي حسن محمد االسمري2557

537023505008183985370181جمرك البطحاءجمرك البطحاءالهفوفعلي حسن محمد االسمري2557

الدمامجواد ناجي احمد المسكين2558

جمرك مطار الملك فهد 

0385070630507610944الدولي

الدمامجواد ناجي احمد المسكين2558

جمرك ميناء الملك 

0385070630507610944عبدالعزيز

جمرك سلوىالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك الخفجيالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

جمرك البطحاءالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

جمرك جسر الملك 

013766465105500388880137664651فهد

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559



013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

013766465105500388880137664651جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيطالل راضى عوض العنزي2559

0465810010503405554جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتبدر قاسم خميس البلعاسي العنزي2560

القرياتبدر قاسم خميس البلعاسي العنزي2560

جمرك ميناء جده 

0465810010503405554جمرك البطحاءاالسالمي

0465810010503405554جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتبدر قاسم خميس البلعاسي العنزي2560

0465810010503405554جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتبدر قاسم خميس البلعاسي العنزي2560

0358408690560696108جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعيسى علي عيسى بن مشيلح2561

0358408690501789913جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءهاني علي عيسى بن مشيلح2562

0353522850505963617جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءحسن علي حسين الخنفر2563

0353522850505963617جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءحسن علي حسين الخنفر2563

0353522850505963617جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءحسن علي حسين الخنفر2563

0353522850505963617جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءحسن علي حسين الخنفر2563

005048691070جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمشعل حسين جواد العنزى2564

005048691070جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمشعل حسين جواد العنزى2564

005048691070جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمشعل حسين جواد العنزى2564

005048691070جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمشعل حسين جواد العنزى2564

01236051905048693260جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمشاري حسين الحلو العنزي2565

005048693260جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتجهاد قاسم محمد العنزي2566

005048693260جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتجهاد قاسم محمد العنزي2566

005048693260جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتجهاد قاسم محمد العنزي2566

005048693260جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتجهاد قاسم محمد العنزي2566

جدةممدوح منصور صالح المرزوق2568

جمرك مطارالملك 

0000000050149052800000000عبدالعزيزالدولي

0464205370509613112000000جمرك البطحاءجمرك الحديثةالدماممدهللا حسين بن حامد العازمي2569

0464205370509613112000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممدهللا حسين بن حامد العازمي2569

0000000556449993000000جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامخالد جواد صبيح العنزي2570

0000000556449993000000جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامخالد جواد صبيح العنزي2570

0000000556449993000000جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامخالد جواد صبيح العنزي2570

0000000556449993000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامخالد جواد صبيح العنزي2570



جدةفهد مرعى سالمين الصيعري2572

جمرك ميناء الملك عبد 

63803670544457657هللا

جدةفهد مرعى سالمين الصيعري2572

جمرك مطارالملك 

63803670544457657عبدالعزيزالدولي

جدةفهد مرعى سالمين الصيعري2572

جمرك ميناء جده 

63803670544457657االسالمي

طريفمحمد ابراهيم عبدالرحمن السحيباني2574

جمرك ميناء الملك عبد 

64493300555544676هللا

طريفمحمد ابراهيم عبدالرحمن السحيباني2574

الميناء - جمرك الرياض 

64493300555544676الجاف

طريفمحمد ابراهيم عبدالرحمن السحيباني2574

جمرك ميناء جده 

64493300555544676االسالمي

0000000050110015400000جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيفايز جبر خشان العنزي2575

0000000050110015400000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيفايز جبر خشان العنزي2575

الدمامعمر عبدهللا صالح بالحارث2577

جمرك ميناء الملك 

383488560507030470عبدالعزيز

الدمامفهد عبدالرحمن فهد المعيويد2579

جمرك مطار الملك فهد 

83320180503880030الدولي

الدمامفهد عبدالرحمن فهد المعيويد2579

جمرك ميناء جده 

83320180503880030االسالمي

الدمامفهد عبدالرحمن فهد المعيويد2579

جمرك ميناء الملك 

83320180503880030عبدالعزيز

جدةمحكم على عبدهللا باحكيم2581

جمرك ميناء الملك عبد 

648622405017317546475192هللا

648622405017317546475192جمرك ميناء رابغجدةمحكم على عبدهللا باحكيم2581

648622405017317546475192جمرك ميناء جيزانجدةمحكم على عبدهللا باحكيم2581

648622405017317546475192جمرك ميناء ينبعجدةمحكم على عبدهللا باحكيم2581

جدةمحكم على عبدهللا باحكيم2581

جمرك مطارالملك 

648622405017317546475192عبدالعزيزالدولي

جدةمحكم على عبدهللا باحكيم2581

جمرك ميناء جده 

648622405017317546475192االسالمي

جدةفهد عبدهللا عمر سلمان2583

جمرك ميناء جده 

67316590504656155االسالمي

403100105541100444028008جمرك البطحاءجمرك سلوىالريـاضاحمد عبدهللا محمد الناصر2584



403100105541100444028008جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضاحمد عبدهللا محمد الناصر2584

الريـاضاحمد عبدهللا محمد الناصر2584

جمرك مطار الملك خالد 

403100105541100444028008جمرك البطحاءالدولي

الخبرجابر محمد صالح الرمضان2585

جمرك ميناء الملك 

05068412540569999557عبدالعزيز

الدمامسليمان طارق سليمان السويح2586

جمرك ميناء الملك 

0383505590505930786عبدالعزيز

الخبرابراهيم محمد ابراهيم بن عبد2587

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

/038967000فهد 12470504991815ت

جمرك جسر الملك فهدالخبرابراهيم محمد ابراهيم بن عبد2587

جمرك جسر الملك 

/038967000فهد 12470504991815ت

0353514770554606637جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامجاسم محمد ابراهيم المطر2589

53953520560555737جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعلى يوسف محمد الحسن2591

جدةعبدهللا علي صالح الغامدي2593

جمرك ميناء الملك عبد 

0246974510505616705هللا

جدةعبدهللا علي صالح الغامدي2593

جمرك ميناء جده 

0246974510505616705االسالمي

0464270200508935948جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتطراد كامل صبحي شقير2594

0464270200508935948جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتطراد كامل صبحي شقير2594

القرياتطراد كامل صبحي شقير2594

جمرك ميناء جده 

0464270200508935948جمرك الحديثةاالسالمي

0464270200508935948جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتطراد كامل صبحي شقير2594

0464270200508935948جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتطراد كامل صبحي شقير2594

القرياتطراد كامل صبحي شقير2594

جمرك ميناء جده 

0464270200508935948جمرك البطحاءاالسالمي

جدةاحمد عبدهللا محمد الغامدي2595

جمرك ميناء جده 

0262707150554459839026487663االسالمي

جدةهاني علي شاهر المالكي2596

جمرك ميناء جده 

0267003190505605228االسالمي

58613700554333895جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءبدر احمد محمد العويشير2597

58613700554333895جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءبدر احمد محمد العويشير2597

58613700554333895جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءبدر احمد محمد العويشير2597

58613700554333895جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءبدر احمد محمد العويشير2597

89186880505840963جمرك سلوىجمرك سلوىالخبرمناحى راشد مناحى الدوسرى2598



89186880505840963جمرك سلوىجمرك البطحاءالخبرمناحى راشد مناحى الدوسرى2598

89186880505840963جمرك البطحاءجمرك سلوىالخبرمناحى راشد مناحى الدوسرى2598

89186880505840963جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبرمناحى راشد مناحى الدوسرى2598

0264520080504511157026433979جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةعبدالمحسن مبروك فالح العميري2599

جدةعبدالمحسن مبروك فالح العميري2599

جمرك ميناء جده 

0264520080504511157026433979جمرك البطحاءاالسالمي

جمرك البطحاءجدةعبدالمحسن مبروك فالح العميري2599

جمرك ميناء جده 

0264520080504511157026433979االسالمي

جدةعبدالمحسن مبروك فالح العميري2599

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0264520080504511157026433979االسالمي

الدمامنايف حسن علي العميرين2600

جمرك ميناء الملك 

89161240554837519عبدالعزيز

الدمامنايف حسن علي العميرين2600

جمرك ميناء جده 

89161240554837519االسالمي

جدة صالح شاجر صالح القحطانى2601

جمرك ميناء الملك عبد 

42150340555117075هللا

جدة صالح شاجر صالح القحطانى2601

جمرك ميناء جده 

42150340555117075االسالمي

جدةقاسم عبدهللا احمد عيسى2602

جمرك ميناء جده 

0264343770504302969026434377االسالمي

0000000050025555600000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءحمد محمد راشد بالحارث2603

0381511930506666458000000جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءضباءحزام سلطان محمد العجمي2604

073153402053030200900000000جمرك الطوالجيزانعبدالعزيز هادي محمد حدادي2606

073153402053030200900000000جمرك ميناء جيزانجيزانعبدالعزيز هادي محمد حدادي2606

0465807910562687770جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتعلي سالم حماد الشراري2607

0465807910562687770جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتعلي سالم حماد الشراري2607

0465807910562687770جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعلي سالم حماد الشراري2607

0465807910562687770جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتعلي سالم حماد الشراري2607

0465811500506586602جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكمحمد محمود محمد الحويطي2608

0465811500506586602جمرك البطحاءجمرك الحديثةتبوكمحمد محمود محمد الحويطي2608

013767660805421685020137671777جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيغازي سرحان خلف العنزي2609

013767660805421685020137671777جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيغازي سرحان خلف العنزي2609

013767660805421685020137671777جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيغازي سرحان خلف العنزي2609

013767660805421685020137671777جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيغازي سرحان خلف العنزي2609



الدمامظافر حسن ظافر العمري2610

جمرك ميناء الملك 

01389644840508027777جمرك البطحاءعبدالعزيز

01389644840508027777جمرك البطحاءجمرك الخضراءالدمامظافر حسن ظافر العمري2610

01389644840508027777جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدمامظافر حسن ظافر العمري2610

01389644840508027777جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامظافر حسن ظافر العمري2610

الدمامظافر حسن ظافر العمري2610

جمرك ميناء الملك 

01389644840508027777جمرك البطحاءعبدالعزيز

01389644840508027777جمرك البطحاءجمرك الطوالالدمامظافر حسن ظافر العمري2610

03596133405606607860000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءسلوىحسين احمد حسين الحمودي2611

جمرك سلوىالدمامبدر محمد رشيد العبيلي2612

جمرك جسر الملك 

0383006660506869611038964999فهد

جمرك البطحاءالدمامبدر محمد رشيد العبيلي2612

جمرك جسر الملك 

0383006660506869611038964999فهد

جمرك جسر الملك فهدالدمامبدر محمد رشيد العبيلي2612

جمرك جسر الملك 

0383006660506869611038964999فهد

جدةعلي مردد رده الجدعاني2613

جمرك ميناء الملك عبد 

0263776310504670711هللا

جدةعلي مردد رده الجدعاني2613

جمرك ميناء جده 

0263776310504670711االسالمي

الريـاضعبدالعزيز حابس ياسين الشمري2614

جمرك مطار الملك خالد 

0140255150508444006014025515الدولي

جدةتركى عبدهللا سالمه الرفاعى2615

جمرك ميناء جده 

63159950550255529االسالمي

جدةتركى عبدهللا سالمه الرفاعى2615

جمرك ميناء جده 

63159950550255529االسالمي

64209200501981103جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616



64209200501981103جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

64209200501981103جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحمد مشل صحن الفقير2616

0376625160556958880جمرك سلوىجمرك سلوىحائلمحمد علي عبود العنزي2617

0376625160556958880جمرك سلوىجمرك البطحاءحائلمحمد علي عبود العنزي2617

0376625160556958880جمرك سلوىجمرك الخفجيحائلمحمد علي عبود العنزي2617

0376625160556958880جمرك البطحاءجمرك سلوىحائلمحمد علي عبود العنزي2617

0376625160556958880جمرك البطحاءجمرك البطحاءحائلمحمد علي عبود العنزي2617

0376625160556958880جمرك البطحاءجمرك الخفجيحائلمحمد علي عبود العنزي2617

الخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

0569535939\037667756فهد

جمرك الرقعيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك جسر الملك 

0569535939\037667756فهد

جمرك جسر الملك فهدالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك جسر الملك 

0569535939\037667756فهد

جمرك البطحاءالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك جسر الملك 

0569535939\037667756فهد

جمرك الخفجيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك جسر الملك 

0569535939\037667756فهد

الخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك ميناء الملك 

0569535939\037667756جمرك الخفجيعبدالعزيز

0569535939\037667756جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

الخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك ميناء الملك 

0569535939\037667756جمرك الرقعيعبدالعزيز

0569535939\037667756جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618



0569535939\037667756جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

الخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

جمرك ميناء الملك 

0569535939\037667756جمرك البطحاءعبدالعزيز

0569535939\037667756جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

0569535939\037667756جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمحمد عويض شايع المطيري2618

23641410506667262جمرك سلوىجمرك سلوىسلوىمحمد عبيد محسن السهميي2619

23641410506667262جمرك سلوىجمرك البطحاءسلوىمحمد عبيد محسن السهميي2619

23641410506667262جمرك البطحاءجمرك سلوىسلوىمحمد عبيد محسن السهميي2619

23641410506667262جمرك البطحاءجمرك البطحاءسلوىمحمد عبيد محسن السهميي2619

الريـاضتركي محمد عبدالعزيز السبيت2621

الميناء - جمرك الرياض 

0146556610505406611000000الجاف

الريـاضتركي محمد عبدالعزيز السبيت2621

جمرك مطار الملك خالد 

0146556610505406611000000الدولي

الجبيلعلى بن حبيب بن على ال سيف2622

جمرك مطار الملك فهد 

83650400504991917الدولي

الجبيلعلى بن حبيب بن على ال سيف2622

جمرك مطار الملك فهد 

83650400504991917الدولي

الجبيلعلى بن حبيب بن على ال سيف2622

جمرك مطار الملك فهد 

83650400504991917الدولي

الجبيلعلى بن حبيب بن على ال سيف2622

جمرك ميناء الملك 

83650400504991917عبدالعزيز

جدةسليمان كليب مساعد المحمدي2623

جمرك ميناء الملك عبد 

0268898880566644331000000هللا

جدةسليمان كليب مساعد المحمدي2623

جمرك ميناء جده 

0268898880566644331000000االسالمي

جدةبندر عبدهللا رزيق التويجري2624

جمرك ميناء جده 

62899590556692893000000االسالمي

جمرك جسر الملك فهدالخفجيعياده عبدالهادلى فرحان العنزى2625

جمرك جسر الملك 

0353700760562170216فهد

جمرك البطحاءالخفجيعياده عبدالهادلى فرحان العنزى2625

جمرك جسر الملك 

0353700760562170216فهد

0353700760562170216جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيعياده عبدالهادلى فرحان العنزى2625



0353700760562170216جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيعياده عبدالهادلى فرحان العنزى2625

0465807910502244660000000جمرك الحديثةالقرياتمحمد سليمان محمد الحليسي الشراري2627

037661020050300020700000000جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيعبدالسالم عبدالرحمن عبدالعزيز العليان2628

الريـاضفواز رحيل عيادة الشمري2629

جمرك مطار الملك خالد 

5620015050549680200000الدولي

جدةابراهيم بن عبده عبدهللا هتانى2630

جمرك ميناء جده 

012648193005605605876483571االسالمي

جدةمحمد جمعه على االحمدى2631

جمرك ميناء جده 

60235150503511127االسالمي

القطيفحسين جعفر احمد ال درويش2632

جمرك ميناء الملك 

0383653340504824780038365334عبدالعزيز

جدةمروان فرج احمد برقت2634

جمرك ميناء جده 

012647405805056659630126474058االسالمي

01335005570505904621جمرك رأس الخيرالجبيلاحمد عبدالرزاق احمد الدهام2635

الجبيلاحمد عبدالرزاق احمد الدهام2635

جمرك مطار الملك فهد 

01335005570505904621الدولي

الجبيلاحمد عبدالرزاق احمد الدهام2635

جمرك ميناء الملك 

01335005570505904621عبدالعزيز

01335005570505904621جمرك محافظة الجبيلالجبيلاحمد عبدالرزاق احمد الدهام2635

0137664651050674444450137664651جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيحميدي عوض عيد العنزي2636

0137664651050674444450137664651جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيحميدي عوض عيد العنزي2636

0137664651050674444450137664651جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيحميدي عوض عيد العنزي2636

0137664651050674444450137664651جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيحميدي عوض عيد العنزي2636

الريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

جمرك مطار الملك خالد 

438593505455102664385935جمرك سلوىالدولي

الريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

جمرك مطار الملك خالد 

438593505455102664385935جمرك سلوىالدولي

438593505455102664385935جمرك سلوىجمرك سلوىالريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

438593505455102664385935جمرك سلوىجمرك البطحاءالريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

الريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

الميناء - جمرك الرياض 

438593505455102664385935جمرك سلوىالجاف

الريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

جمرك مطار الملك خالد 

438593505455102664385935جمرك البطحاءالدولي



الريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

جمرك مطار الملك خالد 

438593505455102664385935جمرك البطحاءالدولي

438593505455102664385935جمرك البطحاءجمرك سلوىالريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

438593505455102664385935جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

الريـاضمحمد عبدالكريم صالح الطويان2637

الميناء - جمرك الرياض 

438593505455102664385935جمرك البطحاءالجاف

000000504144487000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمحمد بخيت حمد المري2640

جدةاحمد محمد سعيد باحبيشي2643

جمرك ميناء الملك عبد 

0264900010555607411هللا

جدةاحمد محمد سعيد باحبيشي2643

جمرك ميناء جده 

0264900010555607411االسالمي

035382594055664806000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعدنان علي محمد العلي2645

الخبرفهد عثمان حامد الغامدي2646

جمرك ميناء جده 

03815555550503880888038432058االسالمي

الخبرفهد عثمان حامد الغامدي2646

جمرك مطار الملك فهد 

03815555550503880888038432058الدولي

03815555550503880888038432058جمرك محافظة الجبيلالخبرفهد عثمان حامد الغامدي2646

الخبرفهد عثمان حامد الغامدي2646

جمرك ميناء الملك 

03815555550503880888038432058عبدالعزيز

الدمامحسين علي حسين الناصر2647

جمرك مطار الملك فهد 

038122105050382296200000000الدولي

الدمامحسين علي حسين الناصر2647

جمرك ميناء الملك 

038122105050382296200000000عبدالعزيز

صبيااالمين شوقي احمد جعبور2648

جمرك ميناء الملك عبد 

0731508180505247429هللا

صبيااالمين شوقي احمد جعبور2648

جمرك ميناء جده 

0731508180505247429االسالمي

0731508180505247429جمرك الطوالصبيااالمين شوقي احمد جعبور2648

766465905581045687664659جمرك الخفجيجمرك الخفجيقرى االحساءمحمد مرضي جميعان الطواله الشمري2649

766465905581045687664659جمرك الخفجيجمرك البطحاءقرى االحساءمحمد مرضي جميعان الطواله الشمري2649

766465905581045687664659جمرك البطحاءجمرك الخفجيقرى االحساءمحمد مرضي جميعان الطواله الشمري2649

766465905581045687664659جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمحمد مرضي جميعان الطواله الشمري2649

0353702490557372231035370249جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءفيصل احمد موسى الخويطر2650



جدةمحمد بن عبدهللا بن ابراهيم رده2651

جمرك ميناء جده 

012648504305555964546456677االسالمي

83451310557299887جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمحمد علي حسين العبدرب الرضاء2653

53166590506932829جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءحسين علي عيسى العامري2654

53166590506932829جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءحسين علي عيسى العامري2654

53166590506932829جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءحسين علي عيسى العامري2654

53166590506932829جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءحسين علي عيسى العامري2654

84348480563948097جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءتركى احمد ابراهيم المسيلم2655

84348480563948097جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءتركى احمد ابراهيم المسيلم2655

013766504005071475670137665040جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

013766504005071475670137665040جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيحمود عبدهللا خليف الشمرى2656

جدةبندر عبدهللا سالم الحربى2657

جمرك ميناء جده 

64817870556659983االسالمي

46488480505237515جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخرجنايف سعد عبدهللا القحطاني2658

نجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد

جمرك الخضراءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد

جمرك الطوالنجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد

جمرك الرقعينجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد

جمرك الخفجينجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد

جمرك جسر الملك فهدنجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد



جمرك سلوىنجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد

جمرك البطحاءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك جسر الملك 

54503300505725120فهد

نجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك ميناء جده 

54503300505725120جمرك الطوالاالسالمي

54503300505725120جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الطوالجمرك الرقعينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الطوالجمرك الخفجينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

نجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك ميناء جده 

54503300505725120جمرك الخفجياالسالمي

54503300505725120جمرك الخفجيجمرك الخضراءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الخفجيجمرك الطوالنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الخفجيجمرك الرقعينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الخفجيجمرك الخفجينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الخفجيجمرك سلوىنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الخفجيجمرك البطحاءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

نجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك ميناء جده 

54503300505725120جمرك سلوىاالسالمي

54503300505725120جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك سلوىجمرك الخفجينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

نجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك ميناء جده 

54503300505725120جمرك الرقعياالسالمي

54503300505725120جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانحمد على هادى ال كليب2660



54503300505725120جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الرقعيجمرك الخفجينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

نجرانحمد على هادى ال كليب2660

جمرك ميناء جده 

54503300505725120جمرك البطحاءاالسالمي

54503300505725120جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك البطحاءجمرك الخفجينجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانحمد على هادى ال كليب2660

54503300505725120جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانحمد على هادى ال كليب2660

الدمامهاشم محمد عبدهللا باصره2661

جمرك مطار الملك فهد 

0380613670502433352038251544جمرك البطحاءالدولي

0380613670502433352038251544جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامهاشم محمد عبدهللا باصره2661

الدمامهاشم محمد عبدهللا باصره2661

جمرك ميناء الملك 

0380613670502433352038251544جمرك البطحاءعبدالعزيز

013537024905002700580135370249جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءجمال صالح ناصر الجاسم2662

الريـاضسلطان حسن محمد الضوى2664

جمرك مطار الملك خالد 

10508060119جمرك البطحاءالدولي

10508060119جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضسلطان حسن محمد الضوى2664

الريـاضسلطان حسن محمد الضوى2664

الميناء - جمرك الرياض 

10508060119جمرك البطحاءالجاف

0353705800553491491000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعياد عوض عايد العنزي2665

0376645620567711110037660555جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيسعدون احمد الفي الشمري2666

الدمامدخيل عبدالعزيز على الخثعمى2667

الميناء - جمرك الرياض 

0384663950555558042038325759جمرك البطحاءالجاف

الدمامدخيل عبدالعزيز على الخثعمى2667

جمرك ميناء الملك 

0384663950555558042038325759جمرك البطحاءعبدالعزيز

الدمامدخيل عبدالعزيز على الخثعمى2667

جمرك مطار الملك خالد 

0384663950555558042038325759جمرك البطحاءالدولي



الدمامدخيل عبدالعزيز على الخثعمى2667

الميناء - جمرك الرياض 

0384663950555558042038325759جمرك البطحاءالجاف

0384663950555558042038325759جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامدخيل عبدالعزيز على الخثعمى2667

جدةحاسن عبدالرحمن احمد قرشي2669

جمرك مطارالملك 

05556037020566031144000000عبدالعزيزالدولي

عرعرناصر حسن محمد الضوى2671

جمرك مطار الملك خالد 

27635220503297816الدولي

عرعرناصر حسن محمد الضوى2671

جمرك مطار الملك خالد 

27635220503297816الدولي

عرعرناصر حسن محمد الضوى2671

جمرك مطار الملك خالد 

27635220503297816الدولي

عرعرناصر حسن محمد الضوى2671

الميناء - جمرك الرياض 

27635220503297816الجاف

الخبرابراهيم صالح ابراهيم السحيباني2674

جمرك ميناء الملك 

0386925000503867246038993400عبدالعزيز

الريـاضعبدهللا بن محمد عبدهللا بن شليل2676

جمرك مطار الملك خالد 

45316210554222278الدولي

الريـاضعبدهللا بن محمد عبدهللا بن شليل2676

جمرك ميناء الملك 

45316210554222278عبدالعزيز

الريـاضعبدهللا بن محمد عبدهللا بن شليل2676

الميناء - جمرك الرياض 

45316210554222278الجاف

جمرك سلوىالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

جمرك جسر الملك 

03896428055590376903896428فهد

جمرك البطحاءالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

جمرك جسر الملك 

03896428055590376903896428فهد

جمرك جسر الملك فهدالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

جمرك جسر الملك 

03896428055590376903896428فهد

03896428055590376903896428جمرك سلوىجمرك سلوىالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

03896428055590376903896428جمرك سلوىجمرك البطحاءالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

03896428055590376903896428جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

03896428055590376903896428جمرك البطحاءجمرك سلوىالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

03896428055590376903896428جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

03896428055590376903896428جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدمامسعيد موسى احمد الشهراني2677

0464278870503397205جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتابراهيم مضحي نغيمش الشراري2678



الريـاضمساعد حمدان محمود العنزى2679

الميناء - جمرك الرياض 

23119150505444098الجاف

الريـاضمساعد حمدان محمود العنزى2679

الميناء - جمرك الرياض 

23119150505444098الجاف

الريـاضمساعد حمدان محمود العنزى2679

جمرك مطار الملك خالد 

23119150505444098الدولي

0353962570542156880جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءابراهيم موسى كاظم القطان2680

0353962570542156880جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءابراهيم موسى كاظم القطان2680

0353962570542156880جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءابراهيم موسى كاظم القطان2680

0353962570542156880جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءابراهيم موسى كاظم القطان2680

45111700554550533جمرك البطحاءجمرك البطحاءحالة عمارعبدالمحسن سعود محمد العطوى2681

45111700554550533جمرك البطحاءجمرك حالة عمارحالة عمارعبدالمحسن سعود محمد العطوى2681

45111700554550533جمرك البطحاءجمرك البطحاءحالة عمارعبدالمحسن سعود محمد العطوى2681

جدةاحمد ناصر صالح المرى2682

جمرك ميناء الملك عبد 

64320770546666460هللا

جدةاحمد ناصر صالح المرى2682

جمرك ميناء جده 

64320770546666460االسالمي

مكة المكرمةخالد يحى معتوق لبان2683

جمرك ميناء جده 

53838870555512905االسالمي

جمرك جسر الملك فهدتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك البطحاءتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك سلوىتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الرقعيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الخفجيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك البطحاءتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك سلوىتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الرقعيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الخفجيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684



766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك البطحاءتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك سلوىتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الرقعيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الخفجيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك البطحاءتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك سلوىتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الرقعيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الخفجيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك سلوىتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الرقعيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الخفجيتبوكفيصل سعود عبدربه البلوى2684

جمرك جسر الملك فهدحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك البطحاءحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك سلوىحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الرقعيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الخفجيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك البطحاءحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك سلوىحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الخفجيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك البطحاءحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك سلوىحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الرقعيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686



766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الخفجيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك البطحاءحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك سلوىحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الخفجيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك سلوىحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الخفجيحفر الباطنفيصل محمد خلف البلوى2686

جمرك جسر الملك فهدحائلفيصل خلف على البلوى2687

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك البطحاءحائلفيصل خلف على البلوى2687

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك سلوىحائلفيصل خلف على البلوى2687

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الرقعيحائلفيصل خلف على البلوى2687

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الخفجيحائلفيصل خلف على البلوى2687

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك البطحاءحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك سلوىحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الخفجيحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك البطحاءحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك سلوىحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الرقعيحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الخفجيحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك البطحاءحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك سلوىحائلفيصل خلف على البلوى2687



766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الخفجيحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك البطحاءحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك سلوىحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحائلفيصل خلف على البلوى2687

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الخفجيحائلفيصل خلف على البلوى2687

جمرك جسر الملك فهدحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

جمرك جسر الملك 

01377462805098960887664628فهد

جمرك البطحاءحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

جمرك جسر الملك 

01377462805098960887664628فهد

جمرك سلوىحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

جمرك جسر الملك 

01377462805098960887664628فهد

جمرك الرقعيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

جمرك جسر الملك 

01377462805098960887664628فهد

جمرك الخفجيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

جمرك جسر الملك 

01377462805098960887664628فهد

01377462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك البطحاءحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك سلوىحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الخفجيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك سلوىجمرك البطحاءحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك سلوىجمرك سلوىحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الرقعيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الخفجيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك البطحاءحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك سلوىحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الخفجيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك البطحاءحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688



01377462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك سلوىحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

01377462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الخفجيحائلمحمد عبدهللا محمد الغيثي2688

58855020555880541جمرك البطحاءجمرك البطحاءوادي الدواسرفهد حمد عجب الدوسرى2689

0376617690508211164037663748جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجياحمد كاتب جليل الشمري2690

0376617690508211164037663748جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجياحمد كاتب جليل الشمري2690

035392344050391700200000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءصادق حسين عيسى الحماد2691

جمرك جسر الملك فهدحائلبدر خلف علي البلوي2692

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك البطحاءحائلبدر خلف علي البلوي2692

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك سلوىحائلبدر خلف علي البلوي2692

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الرقعيحائلبدر خلف علي البلوي2692

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الخفجيحائلبدر خلف علي البلوي2692

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك البطحاءحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك سلوىحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الخفجيحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك البطحاءحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك سلوىحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الرقعيحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الخفجيحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك البطحاءحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك سلوىحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الخفجيحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك البطحاءحائلبدر خلف علي البلوي2692



766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك سلوىحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحائلبدر خلف علي البلوي2692

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الخفجيحائلبدر خلف علي البلوي2692

جدةمحمد عوض علي سالم باعزب2694

جمرك ميناء جده 

05533968800503723869026403099االسالمي

جدةعقاب مفضي قهار العنزي2695

الميناء - جمرك الرياض 

055520333605596333330000000000الجاف

جدةعقاب مفضي قهار العنزي2695

جمرك مطار الملك خالد 

055520333605596333330000000000الدولي

جدةعقاب مفضي قهار العنزي2695

جمرك ميناء جده 

055520333605596333330000000000االسالمي

53922970503334729جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءفهد حجى عيسى النويصر2697

3922970553080657جمرك سلوىجمرك سلوىسيهاتعيسى حجى عيسى النويصر2698

3922970553080657جمرك سلوىجمرك البطحاءسيهاتعيسى حجى عيسى النويصر2698

3922970553080657جمرك البطحاءجمرك سلوىسيهاتعيسى حجى عيسى النويصر2698

3922970553080657جمرك البطحاءجمرك البطحاءسيهاتعيسى حجى عيسى النويصر2698

جدةحاسن عبدالمحسن ناشر الحمرانى2699

جمرك ميناء جده 

64815250505613953االسالمي

013766212705039524930137662127جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيعلى عرسان فرحان الشمرى2701

013766212705039524930137662127جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيعلى عرسان فرحان الشمرى2701

013766212705039524930137662127جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيعلى عرسان فرحان الشمرى2701

013766212705039524930137662127جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيعلى عرسان فرحان الشمرى2701

03766477805039425277664778جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيفرحان دهيمان رغيان الشمري2703

جدةسلطان فاضل عبدهللا المالكي2704

جمرك ميناء الملك عبد 

026297578055558915800000000جمرك البطحاءهللا

جدةسلطان فاضل عبدهللا المالكي2704

جمرك ميناء جده 

026297578055558915800000000جمرك البطحاءاالسالمي

026297578055558915800000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةسلطان فاضل عبدهللا المالكي2704

جدةسلطان فاضل عبدهللا المالكي2704

جمرك ميناء الملك عبد 

026297578055558915800000000جمرك البطحاءهللا

جدةسلطان فاضل عبدهللا المالكي2704

جمرك ميناء جده 

026297578055558915800000000جمرك البطحاءاالسالمي

026297578055558915800000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةسلطان فاضل عبدهللا المالكي2704



جدةخالد ابراهيم محمد مرزوق2705

جمرك مطارالملك 

0265165140504331376عبدالعزيزالدولي

قرى االحساءمحمد احمد فهد الوبارى2706

جمرك ميناء الملك 

0383921060504996620عبدالعزيز

قرى االحساءمحمد احمد فهد الوبارى2706

جمرك مطار الملك فهد 

0383921060504996620الدولي

04642939605063927610000000جمرك الحديثةجمرك سلوىالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك الحديثةجمرك الرقعيالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

04642939605063927610000000جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتراضي محمد مضحي العنزي2708

76708690505844888جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد راشد محمد السبيعى2710

76708690505844888جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد راشد محمد السبيعى2710

76708690505844888جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمحمد راشد محمد السبيعى2710

76708690505844888جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد راشد محمد السبيعى2710

76708690505844888جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد راشد محمد السبيعى2710

76708690505844888جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمحمد راشد محمد السبيعى2710

65803180533668815جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتسلطان عوده جدعان العنزى2711

65803180533668815جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتسلطان عوده جدعان العنزى2711

65803180533668815جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتسلطان عوده جدعان العنزى2711

65803180533668815جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسلطان عوده جدعان العنزى2711

037660102050372282200000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممسفر عوض محمد المهجري2712



الدماممسفر عوض محمد المهجري2712

جمرك ميناء الملك 

037660102050372282200000000جمرك البطحاءعبدالعزيز

جمرك محافظة الجبيلالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك جسر الملك 

0389649990504988263038964999فهد

جمرك محافظة الجبيلالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك جسر الملك 

0389649990504988263038964999فهد

الخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك جسر الملك 

0389649990504988263038964999فهد

الخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك جسر الملك 

0389649990504988263038964999فهد

جمرك البطحاءالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك جسر الملك 

0389649990504988263038964999فهد

جمرك جسر الملك فهدالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك جسر الملك 

0389649990504988263038964999فهد

0389649990504988263038964999جمرك البطحاءجمرك محافظة الجبيلالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

0389649990504988263038964999جمرك البطحاءجمرك محافظة الجبيلالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

الخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك مطار الملك فهد 

0389649990504988263038964999جمرك البطحاءالدولي

الخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

جمرك ميناء الملك 

0389649990504988263038964999جمرك البطحاءعبدالعزيز

0389649990504988263038964999جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

0389649990504988263038964999جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخبريوسف عبدالعزيز يوسف الدوسرى2714

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

0464222780508029919جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتفالح جراد سالم الدعيجاء2715

7661060055060600700000جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدمامحامد محمد عبيد الشمري2716

7661060055060600700000جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدمامحامد محمد عبيد الشمري2716

7661060055060600700000جمرك الخفجيجمرك البطحاءالدمامحامد محمد عبيد الشمري2716

7661060055060600700000جمرك الخفجيجمرك الخفجيالدمامحامد محمد عبيد الشمري2716



7661060055060600700000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامحامد محمد عبيد الشمري2716

7661060055060600700000جمرك البطحاءجمرك الخفجيالدمامحامد محمد عبيد الشمري2716

جدةمحمد صالح عوض االحمدي2717

جمرك ميناء جده 

026166656056035050000االسالمي

الريـاضخالد بن محسن سالم بابطين2718

جمرك ميناء جده 

40837770556553103االسالمي

الريـاضخالد بن محسن سالم بابطين2718

الميناء - جمرك الرياض 

40837770556553103الجاف

جمرك الخضراءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

جمرك جسر الملك 

450333305057251205450666فهد

جمرك الطوالنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

جمرك جسر الملك 

450333305057251205450666فهد

جمرك الرقعينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

جمرك جسر الملك 

450333305057251205450666فهد

جمرك سلوىنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

جمرك جسر الملك 

450333305057251205450666فهد

جمرك جسر الملك فهدنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

جمرك جسر الملك 

450333305057251205450666فهد

جمرك الخفجينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

جمرك جسر الملك 

450333305057251205450666فهد

جمرك البطحاءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

جمرك جسر الملك 

450333305057251205450666فهد

450333305057251205450666جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الطوالجمرك الرقعينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الطوالجمرك الخفجينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الخفجيجمرك الخضراءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الخفجيجمرك الطوالنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الخفجيجمرك الرقعينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الخفجيجمرك سلوىنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719



450333305057251205450666جمرك الخفجيجمرك الخفجينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الخفجيجمرك البطحاءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك سلوىجمرك الخفجينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الرقعيجمرك الخفجينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك البطحاءجمرك الخفجينجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

450333305057251205450666جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانهادىعلى هادى ال كليب2719

53712970562354854جمرك سلوىجمرك سلوىالقطيفصالح محمد حسين عساكر2720

53712970562354854جمرك سلوىجمرك البطحاءالقطيفصالح محمد حسين عساكر2720

53712970562354854جمرك سلوىجمرك سلوىالقطيفصالح محمد حسين عساكر2720

53712970562354854جمرك سلوىجمرك البطحاءالقطيفصالح محمد حسين عساكر2720

53712970562354854جمرك البطحاءجمرك سلوىالقطيفصالح محمد حسين عساكر2720

53712970562354854جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقطيفصالح محمد حسين عساكر2720

53705250564179787جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد حجى بن محمد االحمد2721

جدةطالل عايض عوض العصيمى2723

جمرك ميناء الملك عبد 

26491550050561201526491330هللا

جدةطالل عايض عوض العصيمى2723

جمرك ميناء جده 

26491550050561201526491330االسالمي



جمرك جسر الملك فهدالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك البطحاءالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك سلوىالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الرقعيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

جمرك الخفجيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

جمرك جسر الملك 

766462805098960887664628فهد

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الرقعيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الرقعيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك البطحاءالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك سلوىالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الرقعيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك الرقعيجمرك الخفجيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الرقعيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

766462805098960887664628جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيبندر محمد خلف البلوي2724

0376646200555940252037664643جمرك الخفجيجمرك سلوىالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0376646200555940252037664643جمرك الخفجيجمرك البطحاءالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0376646200555940252037664643جمرك الخفجيجمرك الخفجيالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0376646200555940252037664643جمرك سلوىجمرك سلوىالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725



0376646200555940252037664643جمرك سلوىجمرك البطحاءالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0376646200555940252037664643جمرك سلوىجمرك الخفجيالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0376646200555940252037664643جمرك البطحاءجمرك سلوىالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0376646200555940252037664643جمرك البطحاءجمرك البطحاءالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0376646200555940252037664643جمرك البطحاءجمرك الخفجيالبدائعاحمد محمد سليمان الرميح2725

0754217020564646010جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمنصور صالح منصور ال حامد2727

0353504480507768958جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعلي حسن ابراهيم الحسن2728

23288810504253415جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقويعيةجمعه بطمان نحيطر العنزى2729

الدمامعمر سعيد دحمان المنهالى2730

جمرك مطار الملك خالد 

29146660554123722جمرك البطحاءالدولي

الدمامعمر سعيد دحمان المنهالى2730

جمرك ميناء جده 

29146660554123722جمرك البطحاءاالسالمي

الدمامعمر سعيد دحمان المنهالى2730

جمرك ميناء الملك 

29146660554123722جمرك البطحاءعبدالعزيز

الدمامعمر سعيد دحمان المنهالى2730

الميناء - جمرك الرياض 

29146660554123722جمرك البطحاءالجاف

29146660554123722جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعمر سعيد دحمان المنهالى2730

جدةماهر حامد عودة الجهني2732

جمرك ميناء الملك عبد 

0266888010530006000026612930هللا

جدةماهر حامد عودة الجهني2732

جمرك ميناء جده 

0266888010530006000026612930االسالمي

بدون53915860559271571جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءجواد بن موسى بن عبدهللا الحباره2733

0754208190550666446جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الطوالجمرك الرقعينجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك سلوىجمرك الرقعينجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734



0754208190550666446جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الرقعيجمرك الرقعينجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الرقعيجمرك البطحاءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الرقعيجمرك سلوىنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الرقعيجمرك الخضراءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك الرقعيجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك البطحاءجمرك الرقعينجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0754208190550666446جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانمنصور محمد حاتم ال هتيله2734

0358676650506159560جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمحمد عايش عبدالرب الرسول العوض2735

58594170555938500جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءسامى محمد حسين حباره2736

58594170555938500جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءسامى محمد حسين حباره2736

58594170555938500جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءسامى محمد حسين حباره2736

58594170555938500جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءسامى محمد حسين حباره2736

1105560444271جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءابراهيم عباس صالح الحسن2737

1105560444271جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءابراهيم عباس صالح الحسن2737

1105560444271جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءابراهيم عباس صالح الحسن2737

1105560444271جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءابراهيم عباس صالح الحسن2737

0353705120569511468000000جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءابراهيم حبيب عيسى النويصر2738

0353705120569511468000000جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءابراهيم حبيب عيسى النويصر2738

0353705120569511468000000جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءابراهيم حبيب عيسى النويصر2738

0353705120569511468000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءابراهيم حبيب عيسى النويصر2738

0435201400506857669035370230جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمالك عبدالهادي عبدالكريم الجهني2739

055440668305559455200000جمرك الرقعيجمرك البطحاءالرقعيراكان سالم سيد الزوبعي الشمري2741

055440668305559455200000جمرك الرقعيجمرك الرقعيالرقعيراكان سالم سيد الزوبعي الشمري2741

055440668305559455200000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالرقعيراكان سالم سيد الزوبعي الشمري2741

055440668305559455200000جمرك البطحاءجمرك الرقعيالرقعيراكان سالم سيد الزوبعي الشمري2741

جدةبدر بن غازى الروقى العتيبى2742

جمرك مطارالملك 

26845730599149900عبدالعزيزالدولي



جدةبدر بن غازى الروقى العتيبى2742

جمرك مطارالملك 

بريد )عبدالعزيزالدولي

26845730599149900(جدة

جدةبدر بن غازى الروقى العتيبى2742

جمرك ميناء جده 

26845730599149900االسالمي

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك جسر الملك 

0137746280543444414013774628فهد

جمرك جسر الملك فهدحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك جسر الملك 

0137746280543444414013774628فهد

جمرك البطحاءحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك جسر الملك 

0137746280543444414013774628فهد

جمرك سلوىحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك جسر الملك 

0137746280543444414013774628فهد

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك جسر الملك 

0137746280543444414013774628فهد

جمرك الرقعيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك جسر الملك 

0137746280543444414013774628فهد

جمرك الخفجيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك جسر الملك 

0137746280543444414013774628فهد

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك الخفجيعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك الخفجيجمرك البطحاءحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك الخفجيجمرك سلوىحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك الخفجيعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك الخفجيجمرك الرقعيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك الخفجيجمرك الخفجيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك سلوىعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك سلوىجمرك البطحاءحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك سلوىجمرك سلوىحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744



حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك سلوىعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك سلوىجمرك الرقعيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك سلوىجمرك الخفجيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك الرقعيعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك الرقعيجمرك البطحاءحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك الرقعيجمرك سلوىحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك الرقعيعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك الرقعيجمرك الرقعيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك الرقعيجمرك الخفجيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك البطحاءجمرك سلوىحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

حفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

جمرك مطارالملك 

0137746280543444414013774628جمرك البطحاءعبدالعزيزالدولي

0137746280543444414013774628جمرك البطحاءجمرك الرقعيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

0137746280543444414013774628جمرك البطحاءجمرك الخفجيحفر الباطنطالل محمد خلف البلوى2744

القطيفصالح مهدى صالح مبيريك2746

جمرك ميناء الملك 

0383646770506866378عبدالعزيز

الدمامصالح بن خالد بن يوسف محروس2747

جمرك ميناء الملك 

03847518505058684890000000عبدالعزيز

جدةريان سعيد صالح االزرقي2748

جمرك ميناء جده 

0264739310569404595026473794االسالمي

0465808810505540666046580882جمرك ميناء ضباءالقرياتصالح ين سليمان محمد السديرى2749

0465808810505540666046580882جمرك الحديثةالقرياتصالح ين سليمان محمد السديرى2749

03537002805412935580000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعرفج حمد حسن ال سنان2752

0334117740504900095033400924جمرك رأس الخيرالجبيلخالد عشيشان مناور الحربي2753

الجبيلخالد عشيشان مناور الحربي2753

جمرك ميناء الملك 

0334117740504900095033400924عبدالعزيز



0334117740504900095033400924جمرك محافظة الجبيلالجبيلخالد عشيشان مناور الحربي2753

جدةصالح عودة صالح الشن2754

جمرك ميناء جده 

01267226280555890498000000االسالمي

جدةصالح عودة صالح الشن2754

جمرك مطارالملك 

01267226280555890498000000عبدالعزيزالدولي

0353700760544767717035370076جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد عايد خشان العنزي2755

0376703670506947516000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءدخيل سند دخيل الشمري2757

الريـاضبندر فياض حامد العنزى2758

جمرك مطار الملك خالد 

24617310563333883الدولي

الخبرجمعان على يعقوب الدوسري2759

جمرك ميناء الملك 

0382633260503847896عبدالعزيز

جدةاكرم صالح محمود الجهني2760

جمرك ميناء الملك عبد 

0263784540594157449026369520هللا

جدةاكرم صالح محمود الجهني2760

جمرك ميناء جده 

0263784540594157449026369520االسالمي

105051937401جمرك البطحاءجمرك البطحاءالزلفينايف فالح ناجى المطيرى2762

105051937401جمرك البطحاءجمرك الخفجيالزلفينايف فالح ناجى المطيرى2762

الريـاضبندر على رغاى العنزى2763

جمرك مطار الملك خالد 

24654340567898721الدولي

جدةغازي عبداللطيف عبدهللا النفيسه2765

جمرك ميناء الملك عبد 

0264944560544599999000000هللا

0264944560544599999000000جمرك ميناء رابغجدةغازي عبداللطيف عبدهللا النفيسه2765

جدةغازي عبداللطيف عبدهللا النفيسه2765

جمرك ميناء جده 

0264944560544599999000000االسالمي

الريـاضموسى منيف صنهات العتيبى2766

جمرك ميناء الملك 

412191905566619194120909عبدالعزيز

الريـاضموسى منيف صنهات العتيبى2766

الميناء - جمرك الرياض 

412191905566619194120909الجاف

الريـاضموسى منيف صنهات العتيبى2766

جمرك مطار الملك خالد 

412191905566619194120909الدولي

833255905538222168303004جمرك محافظة الجبيلالدمامقاسم حسن باقر الزاهر2767

الدمامقاسم حسن باقر الزاهر2767

جمرك ميناء الملك 

833255905538222168303004عبدالعزيز



المدينة المنورةسعيد بن محمد حمزه راجح2768

جمرك مطار األمير 

014842017905053024320018427306محمد بن عبد العزيز

الجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

جمرك ميناء الملك عبد 

465808010554869051جمرك الحديثةهللا

الجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

جمرك ميناء جده 

465808010554869051جمرك الحديثةاالسالمي

465808010554869051جمرك الحديثةجمرك ميناء ضباءالجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

465808010554869051جمرك الحديثةجمرك الحديثةالجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

الجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

جمرك ميناء الملك عبد 

465808010554869051جمرك ميناء ضباءهللا

الجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

جمرك ميناء جده 

465808010554869051جمرك ميناء ضباءاالسالمي

465808010554869051جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءالجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

465808010554869051جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةالجبيلخليل محمد حمزه راجح2769

الدماماحمد محمد صالح الغامدى2772

جمرك ميناء الملك 

83861150544481999عبدالعزيز

53705800546966784جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطنعبيد غابان رمضان العنزى2774

2360590504203819جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضعبدالعزيز حسن الحلو العنزى2775

الجبيلنواف بن عبدهللا سعد الخليفه2776

جمرك ميناء الملك 

53826380551913313جمرك البطحاءعبدالعزيز

53826380551913313جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلنواف بن عبدهللا سعد الخليفه2776

الجبيلحامد سعود على  االقحطانى2778

جمرك مطار الملك فهد 

80566840506817187الدولي

الجبيلحامد سعود على  االقحطانى2778

جمرك ميناء الملك 

80566840506817187عبدالعزيز

جدةمهدي بن يحيى علي النعمي2779

جمرك ميناء الملك عبد 

63572320554657960هللا

جدةمهدي بن يحيى علي النعمي2779

جمرك مطارالملك 

63572320554657960عبدالعزيزالدولي

جدةمهدي بن يحيى علي النعمي2779

جمرك ميناء جده 

63572320554657960االسالمي

59268250501044099جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءوائل محمد تقي عبدالحميد الممتن2780

جدةالحسن على الحسن الحسن2783

جمرك ميناء الملك 

83299010505841834عبدالعزيز



53964780509200715جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلاحمد محمد مبارك المبارك2784

الجبيلفهد سعود سعد االحمدى2785

جمرك ميناء الملك 

831400070559892555عبدالعزيز

جدةعوده مشعل عوض العنزى2787

جمرك ميناء الملك عبد 

6577430555627743هللا

جدةعوده مشعل عوض العنزى2787

جمرك مطارالملك 

6577430555627743عبدالعزيزالدولي

جدةعوده مشعل عوض العنزى2787

الميناء - جمرك الرياض 

6577430555627743الجاف

جدةعوده مشعل عوض العنزى2787

جمرك مطار الملك خالد 

6577430555627743الدولي

جدةعوده مشعل عوض العنزى2787

جمرك ميناء جده 

6577430555627743االسالمي

جمرك البطحاءالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جمرك جسر الملك 

52301340505110134فهد

الجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك جسر الملك 

52301340505110134فهد

الجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

الميناء - جمرك الرياض 

الجاف

جمرك جسر الملك 

52301340505110134فهد

جمرك جسر الملك فهدالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جمرك جسر الملك 

52301340505110134فهد

جمرك سلوىالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جمرك جسر الملك 

52301340505110134فهد

جمرك البطحاءالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جمرك جسر الملك 

52301340505110134فهد

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

الجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جمرك ميناء جده 

52301340505110134جمرك البطحاءاالسالمي

الجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

الميناء - جمرك الرياض 

52301340505110134جمرك البطحاءالجاف

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك سلوىالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788



الجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جمرك ميناء جده 

52301340505110134جمرك البطحاءاالسالمي

الجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

الميناء - جمرك الرياض 

52301340505110134جمرك البطحاءالجاف

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك سلوىالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

52301340505110134جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعبدهللا محمد فهد التمامى2788

جدةمحمد عثمان محمد الفرساني2789

جمرك ميناء الملك عبد 

05533688640501755377هللا

جدةمحمد عثمان محمد الفرساني2789

جمرك ميناء جده 

05533688640501755377االسالمي

23007740563355135جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلابراهيم عبدهللا سليم السليم2790

53090160552111526جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعبدالمحسن عبدهللا يوسف الجفيف2791

58768650506042516جمرك سلوىجمرك سلوىالجبيلفتحى عبدرب الرسول خليفه العبادي2792

58768650506042516جمرك سلوىجمرك البطحاءالجبيلفتحى عبدرب الرسول خليفه العبادي2792

58768650506042516جمرك البطحاءجمرك سلوىالجبيلفتحى عبدرب الرسول خليفه العبادي2792

58768650506042516جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلفتحى عبدرب الرسول خليفه العبادي2792

83001490506618657جمرك البطحاءجمرك الخفجيجدةفراس جميل محمد الضوى2795

جدةفراس جميل محمد الضوى2795

جمرك مطار الملك فهد 

83001490506618657جمرك البطحاءالدولي

جدةفراس جميل محمد الضوى2795

جمرك ميناء جده 

83001490506618657جمرك البطحاءاالسالمي

83001490506618657جمرك البطحاءجمرك سلوىجدةفراس جميل محمد الضوى2795

83001490506618657جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةفراس جميل محمد الضوى2795

جدةفراس جميل محمد الضوى2795

جمرك مطار الملك خالد 

83001490506618657جمرك البطحاءالدولي

جدةفراس جميل محمد الضوى2795

الميناء - جمرك الرياض 

83001490506618657جمرك البطحاءالجاف

جدةفراس جميل محمد الضوى2795

جمرك ميناء الملك 

83001490506618657جمرك البطحاءعبدالعزيز

0465809090504869767046580904جمرك الحديثةالدمامخالد فيصل سعيد العنزى2800

الخبرمحمد هالل محمد الغامدي2801

جمرك ميناء الملك 

0384239680555815049عبدالعزيز

8311200055844499جمرك سلوىجمرك سلوىالدماملهيب محمد سليمان اللهيب2802



8311200055844499جمرك سلوىجمرك البطحاءالدماملهيب محمد سليمان اللهيب2802

8311200055844499جمرك البطحاءجمرك سلوىالدماملهيب محمد سليمان اللهيب2802

8311200055844499جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماملهيب محمد سليمان اللهيب2802

الريـاضخالد منيشير منزل العنزى2804

جمرك ميناء الملك عبد 

0264785110569996648026478411هللا

الريـاضخالد منيشير منزل العنزى2804

جمرك مطار الملك خالد 

0264785110569996648026478411الدولي

الريـاضخالد منيشير منزل العنزى2804

جمرك ميناء جده 

0264785110569996648026478411االسالمي

الدمامسعيد احمد سعيد باخشوين2805

جمرك مطار الملك فهد 

0383491570555888111038345261الدولي

الدمامسعيد احمد سعيد باخشوين2805

جمرك ميناء الملك 

0383491570555888111038345261عبدالعزيز

جدةمازن منصور عياد الجهنى2807

جمرك ميناء جده 

67255400557399152االسالمي

035353200542797752جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلفوزى حسن ابراهيم الحسن2809

جدةفهد ابراهيم محسن الصبياني2810

جمرك ميناء الملك عبد 

0262715450505664870026271585هللا

جدةفهد ابراهيم محسن الصبياني2810

جمرك ميناء جده 

0262715450505664870026271585االسالمي

0465811300553348755جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلماجد عليان صالح العنيزان2812

0465811300553348755جمرك البطحاءجمرك الحديثةالجبيلماجد عليان صالح العنيزان2812

4322550505375895جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءضباءزياد احمد هايس ابو طقيقه2814

89133030553339920جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتعبدالرحمن سليمان حسن البلوى2817

89133030553339920جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتعبدالرحمن سليمان حسن البلوى2817

89133030553339920جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتعبدالرحمن سليمان حسن البلوى2817

89133030553339920جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتعبدالرحمن سليمان حسن البلوى2817

8913303055444547جمرك سلوىجمرك سلوىالظهراناحمد سليمان حسن البلوى2818

8913303055444547جمرك سلوىجمرك البطحاءالظهراناحمد سليمان حسن البلوى2818

8913303055444547جمرك البطحاءجمرك سلوىالظهراناحمد سليمان حسن البلوى2818

8913303055444547جمرك البطحاءجمرك البطحاءالظهراناحمد سليمان حسن البلوى2818

الريـاضفهد بن ابراهيم محمد الخريف2820

الميناء - جمرك الرياض 

44644510500170101الجاف



جمرك البطحاءالدماماحمد محمد احمد البلوي2821

جمرك جسر الملك 

038954883054110566500000000فهد

جمرك جسر الملك فهدالدماماحمد محمد احمد البلوي2821

جمرك جسر الملك 

038954883054110566500000000فهد

038954883054110566500000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماماحمد محمد احمد البلوي2821

038954883054110566500000000جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالدماماحمد محمد احمد البلوي2821

0353702350544198888035370156جمرك البطحاءالخفجيعبدالرحمن محمد عايض االسمرى2822

53708360557300756جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءزكي رمضان علي الخليف2823

53503210554855538جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءيوسف معتوق يوسف الداغر2826

المدينة المنورةعماد عوده عيد الحازمى2827

جمرك ميناء الملك 

0381100870508749659عبدالعزيز

05515193020551519302000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضخالد محمد بري العنزي2829

الريـاضخالد محمد بري العنزي2829

جمرك مطار الملك خالد 

05515193020551519302000000جمرك البطحاءالدولي

الريـاضخالد محمد بري العنزي2829

جمرك ميناء جده 

05515193020551519302000000جمرك البطحاءاالسالمي

الريـاضخالد محمد بري العنزي2829

جمرك مطار الملك خالد 

05515193020551519302000000جمرك البطحاءالدولي

الريـاضخالد محمد بري العنزي2829

الميناء - جمرك الرياض 

05515193020551519302000000جمرك البطحاءالجاف

النعيريةعبدالكريم رشيد عبدالكريم الشمرى2831

جمرك مطار الملك فهد 

832361805058507068323619الدولي

النعيريةعبدالكريم رشيد عبدالكريم الشمرى2831

جمرك ميناء الملك 

832361805058507068323619عبدالعزيز

جدةسعد سعيد بن سعد االحمرى2832

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

647718805556094626274855االسالمي

جدةسعد سعيد بن سعد االحمرى2832

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

647718805556094626274855االسالمي

531700600509229922جمرك سلوىجمرك سلوىجدةعبدهللا ابرهيم عبدالوهاب المويس2833

531700600509229922جمرك سلوىجمرك البطحاءجدةعبدهللا ابرهيم عبدالوهاب المويس2833

531700600509229922جمرك البطحاءجمرك سلوىجدةعبدهللا ابرهيم عبدالوهاب المويس2833

531700600509229922جمرك البطحاءجمرك البطحاءجدةعبدهللا ابرهيم عبدالوهاب المويس2833

جدةتركي محمد على باكسرى2835

جمرك ميناء الملك عبد 

69773220556635135هللا



جدةتركي محمد على باكسرى2835

جمرك مطارالملك 

69773220556635135عبدالعزيزالدولي

جدةتركي محمد على باكسرى2835

جمرك ميناء جده 

69773220556635135االسالمي

الظهرانعبدهللا مطلق فهيد العصيمي2836

جمرك ميناء جده 

624494805095059096244948االسالمي

الطائفعبدالهادى ضاوى عيضه الجعيد2837

جمرك مطارالملك 

105046471819عبدالعزيزالدولي

الطائفعبدالهادى ضاوى عيضه الجعيد2837

جمرك ميناء الملك عبد 

105046471819هللا

الطائفعبدالهادى ضاوى عيضه الجعيد2837

جمرك ميناء جده 

105046471819االسالمي

جدةأنس سويلم عبدالعزيز السويلم2838

الميناء - جمرك الرياض 

0247823420569199990000000الجاف

جدةأنس سويلم عبدالعزيز السويلم2838

جمرك مطار الملك خالد 

0247823420569199990000000الدولي

خميس مشيطمحمد سعيد حسن القحطاني2839

جمرك ميناء جده 

0229079370559935115االسالمي

جدةجميل سعد هللا الجدعانى2840

جمرك ميناء الملك عبد 

64866990556633184هللا

جدةجميل سعد هللا الجدعانى2840

جمرك ميناء جده 

64866990556633184االسالمي

جمرك جسر الملك فهدالخبرعبدهللا بن محمد جمعان العامرى2842

جمرك ميناء الملك 

898698805645358318964211عبدالعزيز

الخبرعبدهللا بن محمد جمعان العامرى2842

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

898698805645358318964211عبدالعزيز

الريـاضناصر محيسن ناصر العتيبى2844

الميناء - جمرك الرياض 

204611105577772252047222الجاف

الريـاضناصر محيسن ناصر العتيبى2844

جمرك مطار الملك خالد 

204611105577772252047222الدولي

الريـاضزكى حسين زكىطه2845

جمرك مطار الملك خالد 

الدولي

جمرك مطار الملك 

462040005000800684655030خالد الدولي

جدةمريع محمد مريع القحطاني2847

جمرك ميناء الملك 

0226400120555421784026524865عبدالعزيز



جدةمريع محمد مريع القحطاني2847

جمرك مطارالملك 

0226400120555421784026524865عبدالعزيزالدولي

جدةمريع محمد مريع القحطاني2847

جمرك مطار الملك فهد 

0226400120555421784026524865الدولي

جدةمريع محمد مريع القحطاني2847

الميناء - جمرك الرياض 

0226400120555421784026524865الجاف

جدةمريع محمد مريع القحطاني2847

جمرك مطار الملك خالد 

0226400120555421784026524865الدولي

جدةمريع محمد مريع القحطاني2847

جمرك ميناء جده 

0226400120555421784026524865االسالمي

قرى االحساءطاهر على طاهر النفيعي2848

جمرك ميناء الملك 

0359722920554829529عبدالعزيز

الريـاضسعد محمد محبوب العتيبى2850

جمرك ميناء جده 

401335260553513333جمرك البطحاءاالسالمي

401335260553513333جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضسعد محمد محبوب العتيبى2850

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

جمرك مطار الملك فهد 

81182210504405808الدولي

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

جمرك ميناء الملك عبد 

81182210504405808هللا

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

الميناء - جمرك الرياض 

81182210504405808الجاف

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

جمرك ميناء الملك 

81182210504405808عبدالعزيز

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

جمرك ميناء جده 

81182210504405808االسالمي

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

جمرك ميناء جده 

81182210504405808االسالمي

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

الميناء - جمرك الرياض 

81182210504405808الجاف

الدمامبريكان على بريكان الشمرى2851

جمرك ميناء الملك 

81182210504405808عبدالعزيز

الجبيلصالح مسرح عوده العنزى2852

جمرك ميناء الملك عبد 

046235760504869254هللا



الجبيلصالح مسرح عوده العنزى2852

جمرك ميناء جده 

046235760504869254االسالمي

046235760504869254جمرك الحديثةالجبيلصالح مسرح عوده العنزى2852

جدةتركى عدنان احمد دبعى2853

جمرك ميناء جده 

648119005420004136484826االسالمي

الريـاضمنصور على محمد المهدى الجعيدى2854

جمرك مطار الملك خالد 

812751305556865318127513الدولي

الدمامحامد عبدالعزيز حامد الشمراني2856

جمرك ميناء الملك 

0383425900540212110عبدالعزيز

جدةعبدهللا جارهللا صالح الفواز2857

جمرك ميناء جده 

026481786056003944800000االسالمي

7666180553834324جمرك الخفجيجمرك البطحاءحفر الباطنماجد عقيل دعسان الشمرى2858

7666180553834324جمرك الخفجيجمرك الخفجيحفر الباطنماجد عقيل دعسان الشمرى2858

7666180553834324جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطنماجد عقيل دعسان الشمرى2858

7666180553834324جمرك البطحاءجمرك الخفجيحفر الباطنماجد عقيل دعسان الشمرى2858

الريـاضابراهيم صالح عبدالرحمن الشتوى2859

جمرك ميناء الملك 

476704905552978080عبدالعزيز

الريـاضابراهيم صالح عبدالرحمن الشتوى2859

جمرك مطار الملك خالد 

476704905552978080الدولي

الريـاضابراهيم صالح عبدالرحمن الشتوى2859

الميناء - جمرك الرياض 

476704905552978080الجاف

جدةسعيد حسين سعد الشمرانى2860

جمرك ميناء جده 

0264772230557700387026477223االسالمي

0464232610567222441000جمرك البطحاءجمرك البطحاءسلطان جايد صبيح العنزي2861

013766473505074426870137664737جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيفهد بندر سليمان الكميهاني المطيري2862

013766473505074426870137664737جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيفهد بندر سليمان الكميهاني المطيري2862

013766473505074426870137664737جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيفهد بندر سليمان الكميهاني المطيري2862

013766473505074426870137664737جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيفهد بندر سليمان الكميهاني المطيري2862

90506394317جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتفالح مبارك عطاهللا الشرارى2864

90506394317جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتفالح مبارك عطاهللا الشرارى2864

90506394317جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتفالح مبارك عطاهللا الشرارى2864

90506394317جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتفالح مبارك عطاهللا الشرارى2864

الريـاضمسلم بن عبدهللا زيد المسلم2865

جمرك مطار الملك خالد 

41010000557777225الدولي



0754227180503723327جمرك الخضراءنجرانبدر محمد على ال خرصان2867

0464244260504864426جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحسن اطميش خلف العنزى2870

0464244260504864426جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحسن اطميش خلف العنزى2870

0464244260504864426جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتمحسن اطميش خلف العنزى2870

جدةماجد سعيد محمد القرني2872

جمرك ميناء الملك عبد 

10502779769هللا

جدةماجد سعيد محمد القرني2872

جمرك ميناء جده 

10502779769االسالمي

جدةعادل محمد سعيد بازقامه2873

جمرك ميناء الملك عبد 

02638889805046641870000هللا

جدةعادل محمد سعيد بازقامه2873

جمرك ميناء جده 

02638889805046641870000االسالمي

075450330050000976900000جمرك الطوالجمرك سلوىنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك الطوالجمرك البطحاءنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك الطوالجمرك الطوالنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك الطوالجمرك الخضراءنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك سلوىجمرك الطوالنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك البطحاءجمرك الطوالنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

075450330050000976900000جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانهادي حمد هادي ال كليب2874

01376650400555990047017665041جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيحامد خلف حمدان الشمرى2875

01376650400555990047017665041جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيحامد خلف حمدان الشمرى2875

01376650400555990047017665041جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيحامد خلف حمدان الشمرى2875

01376650400555990047017665041جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيحامد خلف حمدان الشمرى2875

جدةطارق عائش عايض الصبحي2878

جمرك مطارالملك 

0264848860503646814026484807عبدالعزيزالدولي

035370737055052100300000جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعبدهللا علي محمد الوطيان2879

45521330503037079جمرك الحديثةجمرك ميناء ضباءالقرياتفواز ضيف هللا عياش الشرارى2881

45521330503037079جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتفواز ضيف هللا عياش الشرارى2881

45521330503037079جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءالقرياتفواز ضيف هللا عياش الشرارى2881



45521330503037079جمرك ميناء ضباءجمرك الحديثةالقرياتفواز ضيف هللا عياش الشرارى2881

جدةعبدهللا حسن عبدهللا القرنى2882

جمرك ميناء الملك عبد 

68269960542284814هللا

جدةعبدهللا حسن عبدهللا القرنى2882

جمرك ميناء جده 

68269960542284814االسالمي

الريـاضناصر ناجي ناصر القحطاني2883

جمرك ميناء جده 

0140444230505459033014065067االسالمي

الريـاضناصر ناجي ناصر القحطاني2883

جمرك مطار الملك خالد 

0140444230505459033014065067الدولي

الريـاضناصر ناجي ناصر القحطاني2883

الميناء - جمرك الرياض 

0140444230505459033014065067الجاف

الدمامعلي عبدالوهاب ابراهيم الناصر2884

جمرك مطار الملك فهد 

0383718510543174438الدولي

الدمامعلي عبدالوهاب ابراهيم الناصر2884

جمرك ميناء الملك 

0383718510543174438عبدالعزيز

0464168270507279218جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتاحمد محمد تايه العنزى2885

0464168270507279218جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتاحمد محمد تايه العنزى2885

0464168270507279218جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتاحمد محمد تايه العنزى2885

0464168270507279218جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتاحمد محمد تايه العنزى2885

الريـاضسعيد رجب مهوس المالكى2886

جمرك مطار الملك خالد 

292292105666940802922428الدولي

الريـاضسعيد رجب مهوس المالكى2886

الميناء - جمرك الرياض 

292292105666940802922428الجاف

قرى االحساءعبدهللا خليفه مبارك النويصر2887

جمرك ميناء الملك 

53950950503221112جمرك سلوىعبدالعزيز

53950950503221112جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءعبدهللا خليفه مبارك النويصر2887

53950950503221112جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءعبدهللا خليفه مبارك النويصر2887

قرى االحساءعبدهللا خليفه مبارك النويصر2887

جمرك ميناء الملك 

53950950503221112جمرك البطحاءعبدالعزيز

53950950503221112جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءعبدهللا خليفه مبارك النويصر2887

53950950503221112جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعبدهللا خليفه مبارك النويصر2887

0653705800553491491000000جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتمحمود جواد صبيح العنزي2888

0653705800553491491000000جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتمحمود جواد صبيح العنزي2888

0653705800553491491000000جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتمحمود جواد صبيح العنزي2888



0653705800553491491000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتمحمود جواد صبيح العنزي2888

055164192605516419260135371115جمرك سلوىجمرك ميناء ضباءتبوكعمر محمد سليم البلوي2889

055164192605516419260135371115جمرك سلوىجمرك سلوىتبوكعمر محمد سليم البلوي2889

055164192605516419260135371115جمرك سلوىجمرك البطحاءتبوكعمر محمد سليم البلوي2889

055164192605516419260135371115جمرك البطحاءجمرك ميناء ضباءتبوكعمر محمد سليم البلوي2889

055164192605516419260135371115جمرك البطحاءجمرك سلوىتبوكعمر محمد سليم البلوي2889

055164192605516419260135371115جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكعمر محمد سليم البلوي2889

488299205052492614828635جمرك البطحاءالريـاضفهد عبدهللا عبدالرحمن الغنيمان2891

الريـاضفهد عبدهللا عبدالرحمن الغنيمان2891

جمرك ميناء الملك 

488299205052492614828635عبدالعزيز

الريـاضفهد عبدهللا عبدالرحمن الغنيمان2891

جمرك ميناء الملك عبد 

488299205052492614828635هللا

الريـاضفهد عبدهللا عبدالرحمن الغنيمان2891

جمرك مطارالملك 

488299205052492614828635عبدالعزيزالدولي

الريـاضفهد عبدهللا عبدالرحمن الغنيمان2891

جمرك مطار الملك فهد 

488299205052492614828635الدولي

الريـاضفهد عبدهللا عبدالرحمن الغنيمان2891

الميناء - جمرك الرياض 

488299205052492614828635الجاف

الريـاضفهد عبدهللا عبدالرحمن الغنيمان2891

جمرك مطار الملك خالد 

488299205052492614828635الدولي

10555499714جمرك البطحاءتبوكوائل محمد عبدهللا العنزى2892

10555499714جمرك الحديثةتبوكوائل محمد عبدهللا العنزى2892

الدمامخالد مسفر عبدهللا الخثعمى2893

جمرك ميناء الملك 

84706910555914945عبدالعزيز

72905040505958860جمرك الرقعيجمرك الرقعيحفر الباطنهزاع حاكم سعود المطيرى2894

جدةعبدهللا سالم ناصر باسهل2895

جمرك ميناء جده 

64791070500596736االسالمي

53951150505916887جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءانور سعد مبارك الخضرى2896

الدمامسليمان حمد صالح الحميد2897

جمرك مطار الملك فهد 

82669260505859390الدولي

الدمامسليمان حمد صالح الحميد2897

جمرك ميناء الملك 

82669260505859390عبدالعزيز

0000000501830082جمرك الحديثةجمرك البطحاءالقرياتسالم محمد مراوغ البلعاسي العنزي2898

0000000501830082جمرك الحديثةجمرك الحديثةالقرياتسالم محمد مراوغ البلعاسي العنزي2898



0000000501830082جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسالم محمد مراوغ البلعاسي العنزي2898

0000000501830082جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتسالم محمد مراوغ البلعاسي العنزي2898

0384178190531133399038429374جمرك سلوىجمرك سلوىالدماممحمد سعيد محي ال شويه القحطاني2900

0384178190531133399038429374جمرك سلوىجمرك البطحاءالدماممحمد سعيد محي ال شويه القحطاني2900

0384178190531133399038429374جمرك البطحاءجمرك سلوىالدماممحمد سعيد محي ال شويه القحطاني2900

0384178190531133399038429374جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدماممحمد سعيد محي ال شويه القحطاني2900

0353801750569303311000جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتأمير حجي عيسى النويصر2901

0353801750569303311000جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتأمير حجي عيسى النويصر2901

0353801750569303311000جمرك سلوىجمرك الخفجيالقرياتأمير حجي عيسى النويصر2901

0353801750569303311000جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتأمير حجي عيسى النويصر2901

0353801750569303311000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتأمير حجي عيسى النويصر2901

0353801750569303311000جمرك البطحاءجمرك الخفجيالقرياتأمير حجي عيسى النويصر2901

الريـاضفارس فيحان معدى العتيبى2902

جمرك مطار الملك خالد 

48106700533387800الدولي

القرياتمحمد حمود حمير الرويلى2903

الميناء - جمرك الرياض 

65808860504865211الجاف

القرياتمحمد حمود حمير الرويلى2903

جمرك ميناء الملك 

65808860504865211عبدالعزيز

65808860504865211جمرك الحديثةالقرياتمحمد حمود حمير الرويلى2903

07529104305575522700000جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانسالم مهدي عبدهللا ال شريه2904

07529104305575522700000جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانسالم مهدي عبدهللا ال شريه2904

جدةابراهيم صالح ابراهيم الدوهان2907

جمرك ميناء جده 

6380376055111108االسالمي

035960720050580722000000جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعبدهللا علي عيسى السلطان2908

جدةمحمد خلف محمد الرويلي2909

جمرك ميناء الملك عبد 

02638009405053563930000هللا

جدةمحمد خلف محمد الرويلي2909

جمرك ميناء جده 

02638009405053563930000االسالمي

الدمامابراهيم عوض عائض ال بن علي2911

جمرك ميناء الملك 

0385780440555594952000000عبدالعزيز

0376646910505861761037664614جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك الخفجيجمرك سلوىالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك الخفجيجمرك البطحاءالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك الخفجيجمرك الخفجيالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912



0376646910505861761037664614جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك سلوىجمرك سلوىالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك سلوىجمرك البطحاءالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك سلوىجمرك الخفجيالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك البطحاءجمرك سلوىالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

0376646910505861761037664614جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيخالد سليمان ابراهيم الفهيد2912

الريـاضابراهيم محمد عبدهللا الجنوبى2913

الميناء - جمرك الرياض 

43898830555255187الجاف

الريـاضابراهيم محمد عبدهللا الجنوبى2913

جمرك مطار الملك خالد 

43898830555255187الدولي

جدةماجد احمد محمد حوبانى2915

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك مطارالملك 

61436670505225149عبدالعزيزالدولي

جدةماجد احمد محمد حوبانى2915

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك مطارالملك 

61436670505225149عبدالعزيزالدولي

جدةماجد احمد محمد حوبانى2915

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك مطارالملك 

61436670505225149عبدالعزيزالدولي

جدةماجد احمد محمد حوبانى2915

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

61436670505225149االسالمي

جدةماجد احمد محمد حوبانى2915

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

61436670505225149االسالمي

جدةماجد احمد محمد حوبانى2915

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

61436670505225149االسالمي

الريـاضمحمد عيد سعد القحطانى2916

الميناء - جمرك الرياض 

49567150559050590الجاف

جدةيحى محمد عبده نعمى2917

جمرك ميناء جده 

93899990564847688االسالمي

01445333320536198880014453332جمرك ميناء ضباءجمرك الدرهضباءعبدالرحيم محمد مسلم الحويطى2918

01445333320536198880014453332جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءضباءعبدالرحيم محمد مسلم الحويطى2918

جدةاحمد محمد احمد جابره2920

جمرك ميناء الملك عبد 

6271333هللا

جدةاحمد محمد احمد جابره2920

جمرك ميناء جده 

6271333االسالمي



64293960503395239جمرك سلوىجمرك سلوىالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك سلوىجمرك البطحاءالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك سلوىجمرك الرقعيالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك سلوىجمرك الحديثةالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك الرقعيجمرك سلوىالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك الرقعيجمرك البطحاءالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك الرقعيجمرك الرقعيالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك الرقعيجمرك الحديثةالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك البطحاءجمرك سلوىالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك البطحاءجمرك الرقعيالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

64293960503395239جمرك البطحاءجمرك الحديثةالقرياتظاهر محمد مضحى العنزى2922

جدةعبدربه بن طاهر احمد عبار2923

جمرك ميناء الملك عبد 

64907830554601635هللا

جدةعبدربه بن طاهر احمد عبار2923

جمرك ميناء جده 

64907830554601635االسالمي

2587590509859806جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءناصر محمد مبارك المبارك2924

2587590509859806جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءناصر محمد مبارك المبارك2924

53343500551589023جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعماد عبدرب على حسين المطر2925

26535480565601719جمرك سلوىجمرك البطحاءرأس تنورهمحمد محمود محمد البلوى2926

26535480565601719جمرك سلوىجمرك سلوىرأس تنورهمحمد محمود محمد البلوى2926

26535480565601719جمرك البطحاءجمرك البطحاءرأس تنورهمحمد محمود محمد البلوى2926

26535480565601719جمرك البطحاءجمرك سلوىرأس تنورهمحمد محمود محمد البلوى2926

0443306060550602086044330404جمرك ميناء ضباءضباءعبدالرحمن غانم مصطفي العلي2927

جدةياسر علي حسن الزهراني2928

جمرك ميناء الملك عبد 

021648486905537766520216484896هللا

جدةياسر علي حسن الزهراني2928

جمرك ميناء جده 

021648486905537766520216484896االسالمي

012627212005500051990126272120جمرك ميناء جيزانجدةبندر خالد عثمان السباعي2929

جدةبندر خالد عثمان السباعي2929

جمرك ميناء جده 

012627212005500051990126272120االسالمي

جدةسامي ابراهيم بكري حبحب2930

جمرك ميناء جده 

0267236550508582041االسالمي



جدةانور شوعي هادى سالم2931

جمرك ميناء جده 

0226873220598120480االسالمي

الجبيلاحمد سالم مرزوق الدوسرى2932

جمرك مطارالملك 

63287700564223332عبدالعزيزالدولي

58780970504923729جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمحمد حسين طاهر الجاسم2935

الريـاضصالح محمد متعب الشعالن2938

الميناء - جمرك الرياض 

27812220505223303الجاف

الريـاضعلى  محمد عبدهللا الشهرانى2939

الميناء - جمرك الرياض 

42165780500412004الجاف

الريـاضعلى  محمد عبدهللا الشهرانى2939

جمرك مطار الملك خالد 

42165780500412004الدولي

جدةابكر زيلعى احمد ابو دريب2941

جمرك ميناء جده 

24567890554643223االسالمي

جدةخالد فؤاد اسماعيل الشريف2942

جمرك ميناء جده 

0264932260568744559االسالمي

قرى االحساءماجد محمد حسن الشهري2943

جمرك ميناء الملك عبد 

02288325605500766200531666284هللا

قرى االحساءماجد محمد حسن الشهري2943

جمرك ميناء جده 

02288325605500766200531666284االسالمي

الريـاضمسلط حمود قنيعير الشيباني2944

جمرك ميناء جده 

64725700500708888االسالمي

جدةعبدهللا حامد زيد الشريف2945

جمرك مطارالملك 

0261954140504595652026195414عبدالعزيزالدولي

جدةسعود حمد بدر السهلى2946

جمرك ميناء الملك عبد 

10560004406هللا

جدةسعود حمد بدر السهلى2946

جمرك ميناء جده 

10560004406االسالمي

جدةمحمد غازي علي بن حمد2947

جمرك ميناء الملك عبد 

6146010050638941026141507هللا

جدةمحمد غازي علي بن حمد2947

جمرك ميناء جده 

6146010050638941026141507االسالمي

جدةمحمد سعيد على الغامدي2949

جمرك مطارالملك 

عبدالعزيزالدولي

جمرك ميناء جده 

0263683550566609191022644380االسالمي



جدةمحمد سعيد على الغامدي2949

جمرك ميناء الملك عبد 

هللا

جمرك ميناء جده 

0263683550566609191022644380االسالمي

جدةمحمد سعيد على الغامدي2949

جمرك ميناء جده 

االسالمي

جمرك ميناء جده 

0263683550566609191022644380االسالمي

الريـاضبدر حميد حمود الحربي2950

الميناء - جمرك الرياض 

10599997438الجاف

جدةراكان عبدالحميد سليمان الجهني2951

جمرك ميناء جده 

0267936080500759390االسالمي

الريـاضعادل بن درهم محمد الشهرانى2953

الميناء - جمرك الرياض 

47722280554488658الجاف

الريـاضعادل بن درهم محمد الشهرانى2953

جمرك ميناء الملك 

47722280554488658عبدالعزيز

الريـاضعادل بن درهم محمد الشهرانى2953

الميناء - جمرك الرياض 

47722280554488658الجاف

الدمامسعيد سلطان محمد القحطاني2955

الميناء - جمرك الرياض 

038682021055599181800000الجاف

الدمامسعيد سلطان محمد القحطاني2955

جمرك ميناء الملك 

038682021055599181800000عبدالعزيز

جدةصالح بن صبرى اسعد زيادى2957

جمرك ميناء الملك عبد 

64784100546663032هللا

جدةصالح بن صبرى اسعد زيادى2957

جمرك ميناء جده 

64784100546663032االسالمي

72916830534566970جمرك الرقعيجمرك البطحاءالرقعيثامر سالم معازر الرويلى2958

72916830534566970جمرك الرقعيجمرك الرقعيالرقعيثامر سالم معازر الرويلى2958

72916830534566970جمرك البطحاءجمرك البطحاءالرقعيثامر سالم معازر الرويلى2958

72916830534566970جمرك البطحاءجمرك الرقعيالرقعيثامر سالم معازر الرويلى2958

جدةرامي حسن إبراهيم مضنوني2959

جمرك ميناء الملك عبد 

026361150503682771هللا

جدةرامي حسن إبراهيم مضنوني2959

جمرك ميناء جده 

026361150503682771االسالمي

جدةاسامه محمد عبدهللا القحطانى2960

جمرك مطارالملك 

28997260533973729عبدالعزيزالدولي

جدةاسامه محمد عبدهللا القحطانى2960

جمرك ميناء جده 

28997260533973729االسالمي



0353975630590661079جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءنايف عبدالعزيز على الكاموخ2962

22962890507276727جمرك جسر الملك فهدالريـاضفيصل بن فهد احمد الجعفر2963

الريـاضبندر متعب عواد العنزى2965

الميناء - جمرك الرياض 

23083680557270455الجاف

الدمامعبدالرحمن عزيز سعود الشمري2966

جمرك ميناء الملك 

055333060205599306020000000عبدالعزيز

جدةاحمد عبدالغنى حسين الجحدلى2967

جمرك ميناء جده 

63217070569411705االسالمي

جدةاحمد عبدالغنى حسين الجحدلى2967

جمرك مطارالملك 

63217070569411705عبدالعزيزالدولي

0386305800509177778جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقطيفناجى عبدالواحد عبدهللا ال اصويمل2968

الجبيلعبدالعزيز سليمان حمد الخنينى2969

جمرك مطار الملك فهد 

36235240559909555الدولي

الجبيلعبدالعزيز سليمان حمد الخنينى2969

جمرك ميناء الملك 

36235240559909555عبدالعزيز

36235240559909555جمرك محافظة الجبيلالجبيلعبدالعزيز سليمان حمد الخنينى2969

جدةحسن ابراهيم راشد الصبحى2970

جمرك ميناء جده 

62722510555644682االسالمي

25525290500927540جمرك علبأبهاعلى عبدهللا على الصعب2971

جدةعبدهللا على محمد الشهرى2972

جمرك مطارالملك 

01264864560504635634عبدالعزيزالدولي

جدةعبدهللا على محمد الشهرى2972

جمرك ميناء الملك عبد 

01264864560504635634هللا

جدةعبدهللا على محمد الشهرى2972

جمرك ميناء جده 

01264864560504635634االسالمي

83538880566018999جمرك البطحاءجمرك البطحاءالدمامعلى محمد حسن ال تحيفه2973

الجبيلمحمد مطلق هندى الروقى2974

جمرك ميناء الملك 

84304720555825253عبدالعزيز

85309800503892517جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلهانى شاكر احمد العبدرب الرسول2975

78546290500992450جمرك الحديثةجمرك البطحاءالجبيلاحمد نواف عبدهللا البلوى2976

78546290500992450جمرك الحديثةجمرك الحديثةالجبيلاحمد نواف عبدهللا البلوى2976

78546290500992450جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلاحمد نواف عبدهللا البلوى2976

78546290500992450جمرك البطحاءجمرك الحديثةالجبيلاحمد نواف عبدهللا البلوى2976



الريـاضفالح محمد فالح القحطانى2977

جمرك مطار الملك خالد 

44781570546012222الدولي

الريـاضفالح محمد فالح القحطانى2977

جمرك ميناء جده 

44781570546012222االسالمي

الريـاضفالح محمد فالح القحطانى2977

الميناء - جمرك الرياض 

44781570546012222الجاف

جدةصالح سليمان صالح الهويرى2980

جمرك ميناء الملك عبد 

25733730540040051هللا

جدةصالح سليمان صالح الهويرى2980

جمرك ميناء جده 

25733730540040051االسالمي

الدماماحمد سعيد احمد الغامدى2981

جمرك ميناء الملك 

0384084090505903327عبدالعزيز

الدماماحمد سعيد احمد الغامدى2981

جمرك ميناء الملك 

0384084090505903327عبدالعزيز

جدةمحمد أحمد محمد الزهرانى2982

جمرك ميناء الملك عبد 

6479000هللا

جدةمحمد أحمد محمد الزهرانى2982

جمرك ميناء جده 

6479000االسالمي

الجبيلعلى حسن على الزهرانى2983

جمرك ميناء الملك 

23546820564745511عبدالعزيز

012105560566900008جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمرزوق مهدى سعيد ال معمر2985

جدةمحمد احمد حمد الذبيانى2987

جمرك مطارالملك 

66506590507678759عبدالعزيزالدولي

58837720500289757جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلاحمد سالم عبدالعزيز العلى2988

جدةمحمد فهد فهيد المجنوني2989

جمرك ميناء الملك عبد 

64824460556552755هللا

جدةمحمد فهد فهيد المجنوني2989

جمرك ميناء جده 

64824460556552755االسالمي

الريـاضسلمان عبدهللا عيد العطوى2991

جمرك ميناء الملك 

20456970543311119جمرك البطحاءعبدالعزيز

20456970543311119جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضسلمان عبدهللا عيد العطوى2991

53925920505924356جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلاحمد محمد عبدهللا البناى2992

الريـاضحمود مطلق جمل العتيبى2996

جمرك مطار الملك خالد 

47655980555445388الدولي



الريـاضحمود مطلق جمل العتيبى2996

الميناء - جمرك الرياض 

47655980555445388الجاف

47883340505293225جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقرياتسليمان عبدالرحمن محمد الوابل2999

35333240569521470جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمفلح وسمى سلطان المغيره3000

حفر الباطنسلطان بن عبدالرحمن الصعب3001

الميناء - جمرك الرياض 

72245420549888689جمرك البطحاءالجاف

72245420549888689جمرك البطحاءجمرك البطحاءحفر الباطنسلطان بن عبدالرحمن الصعب3001

4063987050681133جمرك الحديثةسكاكاحمود مسلم سليم الشرارى3004

الجبيلعبدالعزيز جميل يوسف العزمان3006

جمرك ميناء الملك 

89888620543303334عبدالعزيز

49615860557661898جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجياحمد عايد خشان العنزى3007

49615860557661898جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجياحمد عايد خشان العنزى3007

جدةعبدالمحسن بركى بريك العتيبى3011

جمرك ميناء الملك عبد 

64765650505600338هللا

جدةعبدالمحسن بركى بريك العتيبى3011

جمرك ميناء جده 

64765650505600338االسالمي

جدةعماد الدين صالح الطحينى3012

جمرك مطارالملك 

2548960567666050عبدالعزيزالدولي

جدةوليد عيد محسن المالكى3013

جمرك ميناء الملك عبد 

6733231050088190هللا

جدةوليد عيد محسن المالكى3013

جمرك ميناء جده 

6733231050088190االسالمي

الريـاضمفرح رجاء كويم العنزى3014

جمرك مطار الملك خالد 

23838310505974016الدولي

الريـاضخالد نجر مقعد العتيبى3015

الميناء - جمرك الرياض 

473333905042403604733304الجاف

الريـاضخالد نجر مقعد العتيبى3015

جمرك مطار الملك خالد 

473333905042403604733304الدولي

الجبيليزن خضر معيوف الخالدى3016

جمرك ميناء الملك 

8990511054834489عبدالعزيز

الجبيلجابر طاهر عبدهللا الصويل3017

جمرك ميناء الملك 

86475230597078537عبدالعزيز

0353707040505495171جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمتعب غريب رشيد الحربى3018

0353975630545094482جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءصدام عبدالعزيز على الكاموخ3019



53937850568397109جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعلى موسى ناصر الخويطر3020

جمرك الخفجيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

جمرك جسر الملك 

54503300555726220فهد

جمرك جسر الملك فهدجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

جمرك جسر الملك 

54503300555726220فهد

جمرك الرقعيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

جمرك جسر الملك 

54503300555726220فهد

جمرك الطوالجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

جمرك جسر الملك 

54503300555726220فهد

جمرك البطحاءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

جمرك جسر الملك 

54503300555726220فهد

جمرك سلوىجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

جمرك جسر الملك 

54503300555726220فهد

جمرك الخضراءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

جمرك جسر الملك 

54503300555726220فهد

54503300555726220جمرك الطوالجمرك الخفجيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الطوالجمرك جسر الملك فهدجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الطوالجمرك الرقعيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الطوالجمرك الطوالجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الطوالجمرك البطحاءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الطوالجمرك سلوىجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الطوالجمرك الخضراءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الخفجيجمرك الخفجيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الخفجيجمرك الرقعيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الخفجيجمرك الطوالجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الخفجيجمرك البطحاءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الخفجيجمرك سلوىجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الخفجيجمرك الخضراءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك سلوىجمرك الخفجيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك سلوىجمرك الرقعيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك سلوىجمرك الطوالجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك سلوىجمرك البطحاءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021



54503300555726220جمرك سلوىجمرك سلوىجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك سلوىجمرك الخضراءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الرقعيجمرك الخفجيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الرقعيجمرك جسر الملك فهدجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الرقعيجمرك الرقعيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الرقعيجمرك الطوالجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الرقعيجمرك البطحاءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الرقعيجمرك سلوىجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك الرقعيجمرك الخضراءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك البطحاءجمرك الخفجيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك البطحاءجمرك الرقعيجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك البطحاءجمرك الطوالجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك البطحاءجمرك البطحاءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك البطحاءجمرك سلوىجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

54503300555726220جمرك البطحاءجمرك الخضراءجيزانمحمد هادى حمد ال كليب3021

82659560508263284جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءاسحاق حسن ابراهيم الحسن3022

53707370568501164جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءاحمد على طاهر الزقعان3024

الريـاضمتعب معتق مسلم البلوى3026

جمرك مطار الملك خالد 

29153300509994981الدولي

26598650562686226جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءفيصل حسين هانى الدليم3027

26598650562686226جمرك سلوىجمرك البطحاءقرى االحساءفيصل حسين هانى الدليم3027

26598650562686226جمرك البطحاءجمرك سلوىقرى االحساءفيصل حسين هانى الدليم3027

26598650562686226جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءفيصل حسين هانى الدليم3027

الريـاضالزعيم بن وادى عبيد العنزى3029

الميناء - جمرك الرياض 

233251450502337333الجاف

جدةبدر فهد محمد القحطانى3030

جمرك ميناء جده 

27111150566215544االسالمي

3526598055356923جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعبدالعزيز موسى صالح السالم3031

الدمامسعود محمد راشد الخالدى3032

جمرك ميناء الملك 

25634580564222220عبدالعزيز

الدمامسعود محمد راشد الخالدى3032

جمرك مطار الملك فهد 

25634580564222220الدولي

58029020567478997جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءطه حسن على الحمادى3033



جدةانور ناصر على بالعبيد3034

جمرك ميناء جده 

66594420558886963االسالمي

عبدهللا يحى حسين القاضى3035

جمرك ميناء الملك عبد 

62712280507061226هللا

عبدهللا يحى حسين القاضى3035

جمرك ميناء جده 

62712280507061226االسالمي

5965382050894497جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمرتضى محمد محمد الموسى3038

52635820555958535جمرك البطحاءجمرك الخفجيقرى االحساءعبدالرحمن سفر مدحل السهلى3039

52635820555958535جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعبدالرحمن سفر مدحل السهلى3039

جدةانور سليمان محمد غروى3040

جمرك ميناء جده 

4526350509487800االسالمي

جدةخالد عمال سكيحل العنزى3041

جمرك ميناء الملك عبد 

2653580500272943هللا

جدةخالد عمال سكيحل العنزى3041

جمرك مطار الملك خالد 

2653580500272943الدولي

جدةخالد عمال سكيحل العنزى3041

الميناء - جمرك الرياض 

2653580500272943الجاف

جدةخالد عمال سكيحل العنزى3041

جمرك ميناء جده 

2653580500272943االسالمي

0382010380555951551جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد احمد محمد المدينى3042

جدةسليمان مصطفى سليمان ابو يحى3043

جمرك ميناء الملك عبد 

2635420500734444هللا

جدةسليمان مصطفى سليمان ابو يحى3043

جمرك ميناء جده 

2635420500734444االسالمي

25236520505949349جمرك الحديثةجمرك البطحاءتبوكراكان عماش عطنان العنزى3044

25236520505949349جمرك الحديثةجمرك الحديثةتبوكراكان عماش عطنان العنزى3044

25236520505949349جمرك البطحاءجمرك البطحاءتبوكراكان عماش عطنان العنزى3044

25236520505949349جمرك البطحاءجمرك الحديثةتبوكراكان عماش عطنان العنزى3044

0356205060557325739جمرك البطحاءجمرك البطحاءالقوارةزكي محمد صالح العضب3045

85535261012985006جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمصطفى محمد عبدهللا العبدرب الرسول3046

81882660508887555جمرك محافظة الجبيلالجبيلعبدالرحمن خالد عبدالرحمن الثانى3047

الجبيلعبدالرحمن خالد عبدالرحمن الثانى3047

جمرك ميناء الملك 

81882660508887555عبدالعزيز



جدةعادل احمد على جنيد3049

جمرك ميناء الملك عبد 

6854750504672205هللا

جدةعادل احمد على جنيد3049

جمرك ميناء جده 

6854750504672205االسالمي

جدةياسر حضيرم على الحربى3050

جمرك ميناء جده 

64820200553699936االسالمي

53805050507773774جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءطاهر محمد يوسف الديقان3051

جدةعبدهللا عبيد عبدالمعين الذروى3055

جمرك ميناء جده 

26813100555587803االسالمي

جدةايهاب حسين اسماعيل دفع3056

جمرك مطارالملك 

6752648050006244عبدالعزيزالدولي

الدمامصالح سعد محمد الدوسرى3057

جمرك ميناء الملك 

0383119180504981344عبدالعزيز

53828880501212222جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءناصر حبيب نوح المطر3059

الريـاضسعيد حريش سعيد الزهرانى3060

الميناء - جمرك الرياض 

47721770558002001الجاف

0358028860592680847جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءعقيل عباس ابراهيم المسلمى3061

جدةفيصل حسين حسن البلوي3062

جمرك 

مطاراألميرسلطان بن 

66126890535063559جمرك الحديثةعبدالعزيز

66126890535063559جمرك الحديثةجمرك الحديثةجدةفيصل حسين حسن البلوي3062

65389540531666663جمرك سلوىجمرك سلوىقرى االحساءعبدالهادى عبدهللا شافى القحطانى3063

جدةبندر بن محمد حامد سليمانى3064

جمرك ميناء الملك عبد 

64944090504333926هللا

جدةبندر بن محمد حامد سليمانى3064

جمرك ميناء جده 

64944090504333926االسالمي

0383442860559557600جمرك البطحاءالجبيلعيضه عبدهللا حمد المنهالى3069

الجبيلعيضه عبدهللا حمد المنهالى3069

جمرك ميناء الملك 

0383442860559557600عبدالعزيز

68596530564651052جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلماجد موسى عبدهللا العامر3070

02580760505933080جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعبدالعزيز فالح نشاط القحطانى3072

جدةرضى احمد مسلم المسلم3073

جمرك ميناء الملك 

82332520501275828عبدالعزيز



جدةمؤيد محمد خير الطحان3074

جمرك ميناء الملك عبد 

66564110505726666هللا

66564110505726666جمرك ميناء رابغجدةمؤيد محمد خير الطحان3074

جدةمؤيد محمد خير الطحان3074

جمرك ميناء جده 

66564110505726666االسالمي

الجبيلفهد على عبدهللا الدوسرى3076

جمرك مطار الملك فهد 

0383378730500866441الدولي

الجبيلفهد على عبدهللا الدوسرى3076

جمرك ميناء الملك 

0383378730500866441عبدالعزيز

الريـاضشماس محمد عبدهللا الشماس3077

الميناء - جمرك الرياض 

471680605404730334716806الجاف

الريـاضشماس محمد عبدهللا الشماس3077

جمرك مطار الملك خالد 

471680605404730334716806الدولي

0353966270569292308جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءمرتضى طاهر حسين الحباره3078

0382411000558788500جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلحسين صالح احمد الصبيخى3079

0382411000558788500جمرك البطحاءجمرك سلوىالجبيلحسين صالح احمد الصبيخى3079

الريـاضراكان سعد عياد الحربى3080

جمرك مطار الملك خالد 

01124644770560633399الدولي

الريـاضاحمد عبدهللا على الهديان3081

الميناء - جمرك الرياض 

472009305554850864720095الجاف

الجبيلرائد فهد محمد النعيم3082

جمرك ميناء الملك 

85842250559310000عبدالعزيز

جدةاحمد عبيد محمد الدوسرى3084

جمرك ميناء جده 

0264766830540336166االسالمي

0358655950559200071جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلحسن جواد جاسم السعود3086

جدةفيصل سعيد عمر باشراحيل3087

جمرك مطارالملك 

25468570507356386عبدالعزيزالدولي

الريـاضعبدالرحمن محمد عبدهللا الحزيم3088

جمرك ميناء جده 

29292050500475006االسالمي

الريـاضعبدالرحمن محمد عبدهللا الحزيم3088

جمرك مطار الملك خالد 

29292050500475006الدولي

الجبيلمبارك فهد رجاء الهاجرى3089

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

83398930504835199عبدالعزيز



الجبيلمبارك فهد رجاء الهاجرى3089

جمرك مطار الملك فهد 

الدولي

جمرك ميناء الملك 

83398930504835199عبدالعزيز

الجبيلمبارك فهد رجاء الهاجرى3089

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

83398930504835199عبدالعزيز

جدةابراهيم سعود دخيل البيشى3090

جمرك ميناء الملك عبد 

65303730500234525هللا

جدةابراهيم سعود دخيل البيشى3090

جمرك ميناء جده 

65303730500234525االسالمي

الريـاضسعود عبدالعزيز محمد الشريف3091

الميناء - جمرك الرياض 

47659860554445644الجاف

63798790556455224جمرك ميناء جيزانجدةياسر محمد عبدهللا معروف3092

جدةياسر محمد عبدهللا معروف3092

جمرك ميناء الملك عبد 

63798790556455224هللا

جدةياسر محمد عبدهللا معروف3092

جمرك ميناء جده 

63798790556455224االسالمي

الريـاضهادى جابر بخيت سليم3094

جمرك مطار الملك خالد 

431776105444265544317761الدولي

عرعرهانى دحام مفضى العنزى3095

الميناء - جمرك الرياض 

43836710567359984الجاف

جدةعبدالرحيم ابراهيم محمد المسعودى3096

جمرك ميناء جده 

66026660505264775االسالمي

42596640555226568جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلسليمان عبدهللا ناصر العريفى3097

0376716530535105555جمرك البطحاءجمرك البطحاءالخفجيمحمد نزال عوض العنزى3098

0376716530535105555جمرك البطحاءجمرك الخفجيالخفجيمحمد نزال عوض العنزى3098

جدةمحمد فراج عبيد الصبحى3099

جمرك ميناء جده 

23584750505675603االسالمي

53807880503920291جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلبدر عبدهللا محمد الراشد3100

2653480559586786جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءتبوكسليمان محمد مقبول الحويطى3102

الجبيلنواف احمد ذياب الدهلوس3104

جمرك ميناء الملك 

80901010558855880عبدالعزيز

الجبيلسعيد سعد صالح الغامدى3105

جمرك مطار الملك فهد 

89029720555824627الدولي

الجبيلسعيد سعد صالح الغامدى3105

جمرك ميناء الملك 

89029720555824627عبدالعزيز



الجبيلسلطان معارك عوض العنزى3106

جمرك ميناء الملك 

86450000546418355عبدالعزيز

58111040566450086جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد عبدهللا يوسف الباشه3107

47624250559266644جمرك ميناء ينبعالريـاضعبدهللا خالد فرحان دهمشي العنزى3108

الريـاضعبدهللا خالد فرحان دهمشي العنزى3108

الميناء - جمرك الرياض 

47624250559266644الجاف

الريـاضعبدهللا خالد فرحان دهمشي العنزى3108

جمرك ميناء جده 

47624250559266644االسالمي

الريـاضعبدهللا خالد فرحان دهمشي العنزى3108

جمرك مطار الملك خالد 

47624250559266644الدولي

035370076050031238922جمرك البطحاءالخفجيخشان عايد خشان العنزى3109

53910340541459888جمرك البطحاءجمرك البطحاءقرى االحساءبدر عبدهللا ابراهيم الجاسر3110

الجبيلحسين سعد عبدهللا ال زلفه3111

جمرك مطار الملك فهد 

89360891006305385الدولي

الجبيلحسين سعد عبدهللا ال زلفه3111

جمرك مطار الملك خالد 

89360891006305385الدولي

89360891006305385جمرك جسر الملك فهدالجبيلحسين سعد عبدهللا ال زلفه3111

جدةعبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز بن عثيمين3112

جمرك مطارالملك 

01262711660553212828عبدالعزيزالدولي

جدةعبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز بن عثيمين3112

جمرك ميناء جده 

01262711660553212828االسالمي

24249120545000964جمرك البطحاءجمرك البطحاءالريـاضمانع عياد وبدان السعدون3113

جدةنواف فواز فائز العتيبى3114

جمرك ميناء الملك عبد 

60405040548067055هللا

جدةنواف فواز فائز العتيبى3114

جمرك ميناء جده 

60405040548067055االسالمي

الدماممتعب فهد محمد القحطانى3116

جمرك ميناء الملك 

0383715780505840224عبدالعزيز

الجبيلاحمد عوض مسفر الوادعى3117

جمرك ميناء جده 

81144920541011000االسالمي

الجبيلاحمد عوض مسفر الوادعى3117

جمرك ميناء الملك 

81144920541011000عبدالعزيز

الجبيلاحمد محمد مغضب الرويلى3118

جمرك ميناء الملك 

81581190561614700عبدالعزيز



الدماممحمد عبدهللا عبدالكريم الجاسر3119

جمرك ميناء الملك 

0380966430505240511038185239عبدالعزيز

0754208190598070781جمرك سلوىجمرك سلوىنجرانعلى محمد حاتم ال هتيله3120

0754208190598070781جمرك سلوىجمرك البطحاءنجرانعلى محمد حاتم ال هتيله3120

0754208190598070781جمرك سلوىجمرك الخضراءنجرانعلى محمد حاتم ال هتيله3120

0754208190598070781جمرك البطحاءجمرك سلوىنجرانعلى محمد حاتم ال هتيله3120

0754208190598070781جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانعلى محمد حاتم ال هتيله3120

0754208190598070781جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانعلى محمد حاتم ال هتيله3120

الريـاضعبدالعزيز محمد على الشميمرى3122

جمرك مطار الملك خالد 

4758960555189400الدولي

الريـاضعبدالعزيز محمد على الشميمرى3122

الميناء - جمرك الرياض 

4758960555189400الجاف

جدةفوزى احمد يحى الهجينى3126

جمرك ميناء جده 

63774580555353656االسالمي

جدةحسين محمد صالح مدينى3127

جمرك ميناء الملك عبد 

263758800544406133هللا

جدةحسين محمد صالح مدينى3127

جمرك ميناء جده 

263758800544406133االسالمي

الريـاضفارس ياسين مبرد الشمرى3128

جمرك مطار الملك خالد 

40255150505225805الدولي

جدةعبدهللا عزيز محمد العمرى3129

جمرك ميناء جده 

648843805555664261االسالمي

الريـاضمحمد صالح محمد العبودي3130

جمرك مطار الملك خالد 

20820000500755579الدولي

الريـاضمحمد صالح محمد العبودي3130

جمرك مطار الملك خالد 

20820000500755579(بريد الرياض)الدولي

الريـاضيوسف محمد عبدالرحمن الغيث3131

الميناء - جمرك الرياض 

20452420565911678الجاف

جدةزياد محمد على عقيل الظاهرى3133

جمرك ميناء الملك عبد 

264785510504371610هللا

جدةزياد محمد على عقيل الظاهرى3133

جمرك ميناء جده 

264785510504371610االسالمي



جدةسعد شبنان محمد القحطانى3134

جمرك ميناء جده 

62718180506668476االسالمي

54101130532244323جمرك البطحاءبقعاءحمد محمد صالح الصيعرى3135

58659520504934037جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلفاضل جاسم عبدهللا الجدى3136

الريـاضمحمد سعد عبيد السبيعى3137

جمرك مطار الملك خالد 

4762538055529240الدولي

الريـاضمحمد سعد عبيد السبيعى3137

الميناء - جمرك الرياض 

4762538055529240الجاف

جدةسامى محمد على فتاح3138

جمرك ميناء الملك عبد 

64724480558953535هللا

جدةسامى محمد على فتاح3138

جمرك ميناء جده 

64724480558953535االسالمي

65333170555425925جمرك البطحاءجمرك البطحاءأبهاعيد عايض محمد القحطانى3139

جدةعامر عبدالعزيز صالح كردى3140

جمرك ميناء جده 

64712010556681648االسالمي

36415570504156900جمرك البطحاءأبهاسليمان على حمد العليان3141

تيماءفرحان محمد حنيف العنزى3142

جمرك مطار الملك خالد 

47416820503108085الدولي

الريـاضخالد سعد منيف الحمالي3143

جمرك ميناء الملك 

0384245410555867776038450091مكتبعبدالعزيز

جدةتركى حسن محمد البعسى3146

جمرك ميناء جده 

0266864640555544414االسالمي

جدة بدر عطيه حسن الحربى3147

جمرك ميناء الملك عبد 

986232250504495129هللا

جدة بدر عطيه حسن الحربى3147

جمرك ميناء جده 

986232250504495129االسالمي

0389552320533344786جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الدوسرى3148

0389552320533344786جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالجبيلعبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الدوسرى3148

جدةمحمد زيد الفواز مهنا3149

جمرك ميناء جده 

66591620505356471االسالمي

جدةطارق محمد محمد االدب3150

جمرك ميناء جده 

0226366240500525204االسالمي

الريـاضصايل محمد ابراهيم العنزى3151

الميناء - جمرك الرياض 

0264745690547819999الجاف



الريـاضصايل محمد ابراهيم العنزى3151

جمرك ميناء جده 

0264745690547819999االسالمي

الريـاضصايل محمد ابراهيم العنزى3151

جمرك مطار الملك خالد 

0264745690547819999الدولي

الريـاضصايل محمد ابراهيم العنزى3151

جمرك مطار الملك فهد 

0264745690547819999الدولي

رماحخالد محمد حمد السبيعى3152

جمرك ميناء الملك 

86555530503886684عبدالعزيز

رماحخالد محمد حمد السبيعى3152

جمرك مطار الملك فهد 

86555530503886684الدولي

انور خالد عبيد العنزى3153

جمرك ميناء الملك عبد 

64899440536041140هللا

انور خالد عبيد العنزى3153

جمرك ميناء الملك 

64899440536041140عبدالعزيز

انور خالد عبيد العنزى3153

جمرك ميناء جده 

64899440536041140االسالمي

الجبيلعبدهللا محمد عبدهللا ال عبيد3154

جمرك ميناء الملك 

8339510552519034عبدالعزيز

جدةصالح خليفه امبارك الحربى3155

جمرك ميناء جده 

66820000555613285االسالمي

جدةسلطان محمد عبدالرحمن باعيسى3156

جمرك ميناء جده 

67260640564114112االسالمي

الريـاضيونس محارب صايل المطيري3157

جمرك مطار الملك فهد 

0122629030553580334012262903الدولي

الريـاضيونس محارب صايل المطيري3157

الميناء - جمرك الرياض 

0122629030553580334012262903الجاف

الريـاضيونس محارب صايل المطيري3157

جمرك مطار الملك خالد 

0122629030553580334012262903الدولي

الريـاضيونس محارب صايل المطيري3157

جمرك مطار الملك خالد 

0122629030553580334012262903(بريد الرياض)الدولي

جمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حمد هادي ال كليب3159

جمرك جسر الملك 

017545066605057251200175450666فهد



جمرك البطحاءنجرانمحمد حمد هادي ال كليب3159

جمرك جسر الملك 

017545066605057251200175450666فهد

جمرك الخضراءنجرانمحمد حمد هادي ال كليب3159

جمرك جسر الملك 

017545066605057251200175450666فهد

017545066605057251200175450666جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدنجرانمحمد حمد هادي ال كليب3159

017545066605057251200175450666جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانمحمد حمد هادي ال كليب3159

017545066605057251200175450666جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانمحمد حمد هادي ال كليب3159

الريـاضفواز سعيد حنس العتيبى3160

جمرك مطار الملك خالد 

22415680505236321الدولي

جدةمؤيد يحى على مهدلى3161

جمرك ميناء جده 

66426880544451151االسالمي

حمد على محمد المرى3162

جمرك مطار الملك فهد 

28845260502887777الدولي

الريـاضعلى عبداللطيف عبدالعزيز القشعمى3163

جمرك ميناء الملك 

0384254540591488000عبدالعزيز

جميل محمد عاتق اللهيبى3164

جمرك ميناء الملك عبد 

63574600555531931هللا

جميل محمد عاتق اللهيبى3164

جمرك ميناء جده 

63574600555531931االسالمي

الجبيلمحمد حسن مكى المشامع3165

جمرك ميناء الملك 

85622850534488996عبدالعزيز

3395168053217016جمرك الحديثةتبوكمحمد طياح على الشرارى3166

جدةبندر غفير دخيل هللا المالكى3167

جمرك ميناء جده 

69920000595559885االسالمي

0353705910567907961جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعلى عباس ابراهيم المسلمى3168

جدةعبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب العفيقى3169

الميناء - جمرك الرياض 

68277150555692629الجاف

جدةعبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب العفيقى3169

جمرك ميناء الملك عبد 

68277150555692629هللا

جدةعبدالوهاب عبدهللا عبدالوهاب العفيقى3169

جمرك ميناء جده 

68277150555692629االسالمي

الجبيلعبدالرحمن عبدهللا على الشمرانى3170

جمرك ميناء الملك 

88766130557447221عبدالعزيز



الجبيلعبدالرحمن عبدهللا على الشمرانى3170

جمرك ميناء جده 

88766130557447221االسالمي

88766130557447221جمرك محافظة الجبيلالجبيلعبدالرحمن عبدهللا على الشمرانى3170

الجبيلعبدالرحمن عبدهللا على الشمرانى3170

جمرك مطار الملك فهد 

88766130557447221الدولي

جدةتركى عابد سلمان الرفاعى3171

جمرك ميناء جده 

20687900547949902االسالمي

الجبيلاحمد عبالعزيز على المشخص3172

جمرك مطار الملك فهد 

86812550555805626الدولي

الجبيلاحمد عبالعزيز على المشخص3172

جمرك ميناء الملك 

86812550555805626عبدالعزيز

الريـاضسعود مسفر سعود الكلثم3174

الميناء - جمرك الرياض 

478878105656169814788781الجاف

الريـاضسعود مسفر سعود الكلثم3174

جمرك مطار الملك خالد 

478878105656169814788781الدولي

الريـاضسعود مسفر سعود الكلثم3174

جمرك مطار الملك خالد 

478878105656169814788781(بريد الرياض)الدولي

الجبيلمحمد الحميدى محمد الدوسرى3175

جمرك ميناء الملك 

80606220544888502عبدالعزيز

جدةعبداالله محمد على البشيرى3176

جمرك ميناء الملك عبد 

64750650564646462هللا

جدةعبداالله محمد على البشيرى3176

جمرك ميناء جده 

64750650564646462االسالمي

على عبدالقادر على الغامدى3177

جمرك ميناء الملك عبد 

63650580505671599هللا

على عبدالقادر على الغامدى3177

جمرك ميناء جده 

63650580505671599االسالمي

الجبيلمحمد سعود محمد البابطين3178

جمرك ميناء الملك 

857976705054813500عبدالعزيز

جدةخالد ضيف هللا عايض الحارثى3179

جمرك ميناء جده 

20661100553037391االسالمي

جدةعبدهللا على خبزان الغامدى3180

جمرك ميناء الملك عبد 

62705430502752722هللا



جدةعبدهللا على خبزان الغامدى3180

جمرك ميناء جده 

62705430502752722االسالمي

87541720558055422جمرك محافظة الجبيلالجبيلمحمد ابراهيم يحى الفيفى3181

الجبيلمحمد ابراهيم يحى الفيفى3181

جمرك ميناء الملك 

87541720558055422عبدالعزيز

محمد عبدهللا محمد النهدى3182

جمرك ميناء الملك 

80522240506844712عبدالعزيز

الجبيلوليد على حسن المرزوق3183

جمرك ميناء الملك 

8575590050016534عبدالعزيز

جدةسعود عبدالعزيز جدوع العنزى3184

الميناء - جمرك الرياض 

64712540500438143الجاف

جدةسعود عبدالعزيز جدوع العنزى3184

جمرك ميناء جده 

64712540500438143االسالمي

جدةسعود عبدالعزيز جدوع العنزى3184

جمرك مطار الملك خالد 

64712540500438143الدولي

جدةسعود عبدالعزيز جدوع العنزى3184

جمرك ميناء جده 

64712540500438143االسالمي

5383160547744747جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد على عبدهللا الناجم3185

الجبيلعبدهللا تركى عبدالهادى الهاجرى3186

جمرك مطار الملك فهد 

83398930564340605الدولي

الجبيلعبدهللا تركى عبدالهادى الهاجرى3186

جمرك ميناء الملك 

83398930564340605عبدالعزيز

الجبيلعبدهللا تركى عبدالهادى الهاجرى3186

جمرك مطار الملك خالد 

83398930564340605الدولي

الجبيلعبدهللا تركى عبدالهادى الهاجرى3186

جمرك ميناء الملك 

83398930564340605عبدالعزيز

37662780500885994جمرك البطحاءالجبيلصالح علوان ناشى الشمرى3187

76678960551665665جمرك الخفجيالجبيلمحمد سليمان محمد البلوى3188

0358103810541976522جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلحسين عبدالرحيم العبدرب النبى3189

2754100910559169316جمرك الوديعةجمرك الوديعةأبهاعلى عبدهللا مبارك البريكى3190

جدةمنيف وارد المعبدى الحربى3191

جمرك ميناء جده 

0264882640506146097االسالمي

الجبيلعدنان محمد موسى الزهرانى3192

جمرك ميناء الملك 

9612600503961260جمرك البطحاءعبدالعزيز



9612600503961260جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعدنان محمد موسى الزهرانى3192

الريـاضسعود سلطان محمد العذل3193

جمرك ميناء جده 

46339990500662211االسالمي

الريـاضسعود سلطان محمد العذل3193

جمرك مطار الملك فهد 

46339990500662211الدولي

الريـاضسعود سلطان محمد العذل3193

جمرك مطار الملك خالد 

46339990500662211الدولي

الريـاضسلطان هجرس ناهس العتيبى3194

جمرك مطار الملك خالد 

980561617667الدولي

الريـاضسلطان هجرس ناهس العتيبى3194

جمرك مطار الملك خالد 

980561617667(بريد الرياض)الدولي

980561617667جمرك البطحاءالريـاضسلطان هجرس ناهس العتيبى3194

الريـاضسلطان هجرس ناهس العتيبى3194

الميناء - جمرك الرياض 

980561617667الجاف

53504440559944646جمرك سلوىقرى االحساءبدر عبدهللا حسن اليونس3195

الريـاضممدوح سويلم نواف العواجي3196

الميناء - جمرك الرياض 

24419930506418236الجاف

الريـاضممدوح سويلم نواف العواجي3196

جمرك مطار الملك خالد 

24419930506418236الدولي

جدةمحمد بن ابوبكر محمد باوزير3197

جمرك مطارالملك 

52324490562048553عبدالعزيزالدولي

جدةطالل منصور سليمان الحصينى3198

جمرك ميناء الملك عبد 

62720600566779877هللا

جدةطالل منصور سليمان الحصينى3198

جمرك ميناء جده 

62720600566779877االسالمي

075221002055225053300000جمرك البطحاءجمرك البطحاءنجرانراشد مهدي عبدهللا ال شريه3199

075221002055225053300000جمرك البطحاءجمرك الخضراءنجرانراشد مهدي عبدهللا ال شريه3199

جدةحسين محمد وصل المروانى3200

جمرك ميناء جده 

0264512220544198586االسالمي

خميس مشيطمحمد مشل مبارك ال جرو3201

جمرك ميناء الملك عبد 

62718640508777827هللا

خميس مشيطمحمد مشل مبارك ال جرو3201

جمرك ميناء جده 

62718640508777827االسالمي



جدةسلطان احمد يحي ربيع3202

جمرك ميناء الملك عبد 

0264869350567379001026478159هللا

جدةسلطان احمد يحي ربيع3202

جمرك ميناء جده 

0264869350567379001026478159االسالمي

جدةمحمد علي محمد الغامدي3203

جمرك ميناء جده 

6559213055433713االسالمي

جدةعبدهللا محمد سليمان الحصينى3204

جمرك ميناء الملك عبد 

68880110566888599هللا

جدةعبدهللا محمد سليمان الحصينى3204

جمرك ميناء جده 

68880110566888599االسالمي

جدةرائد عمر احمد الغامدى3205

جمرك ميناء جده 

63794520541266185االسالمي

53818990557044744جمرك البطحاءالجبيلعزيز احمد سعد السعيدان3206

جدةخالد محمد مانع القحطانى3207

جمرك ميناء جده 

0226233220565758561االسالمي

جدةعبدهللا محمد عبدهللا بافرط3208

جمرك ميناء جده 

0227216530597515292االسالمي

24568450566833575جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد عبدالعزيز على الكاموخ3209

الدمامابراهيم محمد صالح يوسف3210

جمرك ميناء الملك 

0380602000500291092عبدالعزيز

53707060533344991جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعماد على محمد الحباره3211

جدةفاضل كامل دبوس العنزى3212

جمرك ميناء الملك عبد 

64781590559887045هللا

جدةفاضل كامل دبوس العنزى3212

جمرك ميناء جده 

64781590559887045االسالمي

جدةمحمد عبداللطيف احمد القادرى3213

جمرك ميناء الملك 

6453280553625503عبدالعزيز

جدةمحمد عبداللطيف احمد القادرى3213

جمرك ميناء جده 

6453280553625503االسالمي

05126890556434081جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلعلى حسين ياسين السندى3214

الجبيلاحمد حسين فارس الشيخ3216

جمرك ميناء الملك 

84152760582868886عبدالعزيز

الريـاضمحمد عبدالعزيز محمد كدوان3218

جمرك ميناء الملك عبد 

237030305999927102371313هللا



الريـاضمحمد عبدالعزيز محمد كدوان3218

جمرك مطارالملك 

237030305999927102371313عبدالعزيزالدولي

الريـاضمحمد عبدالعزيز محمد كدوان3218

الميناء - جمرك الرياض 

237030305999927102371313الجاف

الريـاضعايض عبدهللا مسفر العجمى3219

الميناء - جمرك الرياض 

47855710503224540الجاف

الريـاضعبدالعزيز سعود محمد بن جاسر3221

الميناء - جمرك الرياض 

27227720554445546الجاف

89409180563325212جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلمحمد يوسف عبدالعزيز الدوسرى3222

جدةمازن محمد على الغامدى3223

جمرك ميناء الملك عبد 

26495040501677774هللا

جدةمازن محمد على الغامدى3223

جمرك ميناء جده 

26495040501677774االسالمي

72221300504848471جمرك الرقعيحفر الباطنعبدالمجيد مبارك الميمونى المطيرى3224

الجبيلعبدهللا حسن سالم العامرى3225

جمرك ميناء الملك 

86451310530940638عبدالعزيز

جدةنبيل منصور محمد حجى3226

جمرك ميناء جده 

28718830561410081االسالمي

الريـاضعبدالمحسن مزعل محمد العنزى3227

جمرك مطار الملك خالد 

46580080593019977الدولي

الريـاضسالم عياش فهد العنزى3228

جمرك مطار الملك خالد 

22722650555589685الدولي

الجبيلاحمد زكى حسن ال دحيلب3229

جمرك ميناء الملك 

85504590562798627عبدالعزيز

5410029055006101جمرك الوديعةأبهامبارك عوض عبدهللا الصيعرى3231

الريـاضعلى مسعد سعد الصيعرى3232

جمرك مطار الملك خالد 

21710860535005688الدولي

جمرك جسر الملك فهدالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

جمرك جسر الملك 

0137746280509896088013774628فهد

جمرك الخفجيالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

جمرك جسر الملك 

0137746280509896088013774628فهد

جمرك سلوىالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

جمرك جسر الملك 

0137746280509896088013774628فهد



جمرك البطحاءالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

جمرك جسر الملك 

0137746280509896088013774628فهد

0137746280509896088013774628جمرك الخفجيجمرك جسر الملك فهدالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك الخفجيجمرك الخفجيالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك الخفجيجمرك سلوىالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك الخفجيجمرك البطحاءالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك سلوىجمرك جسر الملك فهدالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك سلوىجمرك الخفجيالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك سلوىجمرك سلوىالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك سلوىجمرك البطحاءالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك البطحاءجمرك جسر الملك فهدالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك البطحاءجمرك الخفجيالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك البطحاءجمرك سلوىالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

0137746280509896088013774628جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيل بدر محمد خلف البلوى3233

53826380555917182جمرك البطحاءجمرك البطحاءالجبيلبسام عبدهللا سعد الخليفه3234

الريـاضمفضى دحام مفضى العنزى3236

جمرك ميناء جده 

41524850500933565االسالمي

الريـاضمفضى دحام مفضى العنزى3236

الميناء - جمرك الرياض 

41524850500933565الجاف

الجبيلسامي سعيد عوضه الزهرانى3237

جمرك ميناء الملك 

83526510555999156عبدالعزيز

جدةرمزى عبدهللا عبيد الصبحى3238

جمرك ميناء جده 

63223010542311090االسالمي

عبدهللا محمد عبدهللا الدوخى3239

جمرك ميناء الملك 

0381729650564440020عبدالعزيز

الجبيلعلى احمد حسن ال زارع3240

جمرك ميناء الملك 

82434740506841003عبدالعزيز

الريـاضبدر فايز عبدالعزيز الخالدى3241

الميناء - جمرك الرياض 

011748005505599055230593333776الجاف

الريـاضبدر فايز عبدالعزيز الخالدى3241

جمرك مطار الملك خالد 

011748005505599055230593333776الدولي

الريـاضبدر فايز عبدالعزيز الخالدى3241

جمرك مطار الملك خالد 

011748005505599055230593333776الدولي



ماجد محمد حسين الشهابيه3242

جمرك مطار الملك فهد 

382383660553855277الدولي

ناصر سلطان محمد القحطانى3243

جمرك ميناء جده 

20663330555751818االسالمي

انور حسين على العنزى3244

جمرك ميناء الملك 

23208510553388735عبدالعزيز

انور حسين على العنزى3244

جمرك مطار الملك خالد 

23208510553388735الدولي

رمزي سعد صالح الصبحى3245

جمرك ميناء جده 

64763520552400805االسالمي

03836450503869084جمرك البطحاءجمرك البطحاءاحمد حسين احمد الطاهر3246

الريـاضسلمان غالب  مسلم الحربي3248

الميناء - جمرك الرياض 

47766810568425799الجاف

53510060507988178جمرك البطحاءجمرك البطحاءيوسف احمد صالح الحسن3250

احمد فهد محمود الغربي3251

جمرك مطار الملك فهد 

84678000504980684الدولي

الريـاضرشيد العايف فواز العنزى3253

الميناء - جمرك الرياض 

44178660540445885الجاف

الريـاضرشيد العايف فواز العنزى3253

جمرك مطار الملك خالد 

44178660540445885الدولي

الريـاضرشيد العايف فواز العنزى3253

الميناء - جمرك الرياض 

44178660540445885الجاف

0366741410551112775جمرك سلوىالجبيلاحمد محمود محمد البلوى3254

0366741410581234596جمرك سلوىالجبيلانس محمود محمد البلوى3255

عبدهللا محمد جعمل ال كليب3256

جمرك ميناء جده 

0353700320500850093االسالمي

0353700320500850093جمرك البطحاءعبدهللا محمد جعمل ال كليب3256

محمد حامد بشير العنزي3257

الميناء - جمرك الرياض 

40123540506155091الجاف

محمد حامد بشير العنزي3257

جمرك ميناء جده 

40123540506155091االسالمي

سلطان ضيف هللا فيحان الشيبانى3259

جمرك مطار الملك خالد 

251485705082098022514857الدولي



جدةماجد احمد محمد القريقري3260

جمرك ميناء الملك عبد 

00268737770566234111هللا

جدةماجد احمد محمد القريقري3260

جمرك ميناء جده 

00268737770566234111االسالمي

45875460566499049جمرك البطحاءجمرك البطحاءمسند سعد حمد القحطانى3261

عبداالله سليمان عبدهللا الحجيالن3262

جمرك مطارالملك 

2365280505363654عبدالعزيزالدولي

عبداالله سليمان عبدهللا الحجيالن3262

جمرك ميناء جده 

2365280505363654االسالمي

47285310530111750جمرك الطوالعبدهللا سعيد سعد العمري3264

عبدهللا سعيد سعد العمري3264

جمرك مطار الملك خالد 

47285310530111750الدولي

عبدهللا سعيد سعد العمري3264

الميناء - جمرك الرياض 

47285310530111750الجاف

 عبدالرحمن عبدهللا سعد الرصيص3265

جمرك مطار الملك خالد 

45062280556107073الدولي

 عبدالرحمن عبدهللا سعد الرصيص3265

الميناء - جمرك الرياض 

45062280556107073الجاف

زياد طارق سليمان السويح3266

جمرك مطار الملك فهد 

8350559056777690583505757الدولي

محمد عبدهللا محمد القحطاني3267

جمرك مطار الملك خالد 

42474210551555519الدولي

53705120560606988جمرك البطحاءجمرك البطحاءرجب موسى كاظم القطان3268

40100300505891088جمرك سلوىجمرك الخفجيعلي خلف حمد البلوي3269

40100300505891088جمرك سلوىجمرك سلوىعلي خلف حمد البلوي3269

40100300505891088جمرك سلوىجمرك البطحاءعلي خلف حمد البلوي3269

40100300505891088جمرك البطحاءجمرك الخفجيعلي خلف حمد البلوي3269

40100300505891088جمرك البطحاءجمرك سلوىعلي خلف حمد البلوي3269

40100300505891088جمرك البطحاءجمرك البطحاءعلي خلف حمد البلوي3269

عيد دحام مناور العنزي3270

الميناء - جمرك الرياض 

4785640530088223الجاف

0465803330502499992جمرك الحديثةبدر عيد عريعر العنزى3272

عبدهللا صالح سويد ال منصور3273

جمرك ميناء الملك عبد 

2487560553551911هللا



عبدهللا صالح سويد ال منصور3273

جمرك ميناء جده 

2487560553551911االسالمي

0353705100595395550جمرك البطحاءجمرك البطحاءعلى حسن على الثانى3274

محمد جدوع محمد العنزى3275

جمرك ميناء جده 

24393950555353040االسالمي

محمد جدوع محمد العنزى3275

جمرك مطار الملك خالد 

24393950555353040الدولي

محمد جدوع محمد العنزى3275

الميناء - جمرك الرياض 

24393950555353040الجاف

على صالح على التركى3276

الميناء - جمرك الرياض 

49742000509449011الجاف

53700140562777855جمرك البطحاءجمال عيد جاسم المبارك3277

35340460599488913جمرك البطحاءجمرك البطحاءعلى حسين حسين الحباره3278

باسم علي راشد الوايلي3279

جمرك ميناء الملك 

2568740556101118عبدالعزيز

فهد عبدهللا صالح الصيعري3280

جمرك ميناء جده 

264733690540705600االسالمي

ريان عبدالمجيد احمد حامد3281

جمرك ميناء جده 

2465830541881981االسالمي

 محمد على عبدهللا ال منجم3282

جمرك ميناء جده 

68141200556694666االسالمي

ميثم احمد على ال براك3284

جمرك مطار الملك فهد 

383907990555845765الدولي

5265240552821249جمرك الحديثةمشعل سالمه عمر الشراري3285

2546820504929282جمرك البطحاءجمرك البطحاءشبيب ثقل ناصر الدوسري3286

مازن فليان ثاني الرويلي3287

جمرك ميناء جده 

26534850540942552االسالمي

فيصل عبدهللا خليف الخليف3289

جمرك مطار الملك خالد 

4256350553347777الدولي

عبدهللا عبيدهللا مبارك غانم3290

جمرك ميناء جده 

5263410541020900االسالمي

محمد عبدهللا عابد المطيري3291

جمرك ميناء جده 

267446130509334956االسالمي



محمد احمد ابراهيم حكمي3292

جمرك مطارالملك 

2351350567705909عبدالعزيزالدولي

محمد احمد ابراهيم حكمي3292

جمرك ميناء جده 

2351350567705909االسالمي

خالد ريحان صالح الريحان3293

جمرك مطار الملك خالد 

42885650505454097الدولي

وليدسعدي سعد الحربي3294

جمرك ميناء الملك 

48334330554833433عبدالعزيز

نواف منصور ابراهيم سليم3295

الميناء - جمرك الرياض 

47291910566566566الجاف

ماجد حسين محمد القحطاني3296

جمرك ميناء جده 

8654260558168803االسالمي

بندر ناصر محمد صالح3297

جمرك ميناء جده 

28333340564601996االسالمي

هياس مصلح احمد الشيخى3299

جمرك مطارالملك 

21658740568912929عبدالعزيزالدولي

هياس مصلح احمد الشيخى3299

جمرك ميناء جده 

21658740568912929االسالمي

محمد حسين علي االعماء3300

جمرك ميناء الملك 

عبدالعزيز

جمرك ميناء الملك 

86717970509552299عبدالعزيز

4560552393944-0175410029جمرك الوديعةحمد محمد عبدهللا الصيعري3301

يوسف محمد عبدالمحسن الناصر3302

جمرك مطار الملك فهد 

83574060504915392الدولي

عبدالرحمن محمد سليمان الفهيد3303

الميناء - جمرك الرياض 

49193050552257835الجاف

خالد ابراهيم خالد الهويدي3304

الميناء - جمرك الرياض 

47562530553490699الجاف

2563540530919995جمرك البطحاءجمرك البطحاءفيصل كميان بشير العنزي3305

عمر علي عبدالرحمن الشهري3306

جمرك ميناء الملك 

89833140506852433عبدالعزيز

صادق علي حسن الحسن3307

جمرك ميناء الملك 

5685690546894930عبدالعزيز

محمد احمد محمد خميسي3309

جمرك ميناء جده 

64849290530361377االسالمي



عادل منصور غازي العتيبي3311

جمرك مطار الملك خالد 

4524150533111114الدولي

443224620545454052جمرك ميناء ضباءجمرك ميناء ضباءمحمد ابراهيم احمد العديساني3312

عبدهللا احمد محمد الرمضان3313

جمرك ميناء الملك 

432565870555852943عبدالعزيز

مشعل صنات زايد الحارثي3314

جمرك مطار الملك خالد 

4526350544811270الدولي

احمد خالد احمد العنزي3315

الميناء - جمرك الرياض 

01123939760596068889الجاف

احمد خالد احمد العنزي3315

جمرك مطار الملك خالد 

01123939760596068889الدولي

صالح فزاع حوران العنزي3316

الميناء - جمرك الرياض 

47699830558447005الجاف

2536580505448338جمرك البطحاءبجاد عائض محمد القحطاني3317

سالم محمد حمد ال صالح3318

جمرك ميناء الملك 

01380544240535522989عبدالعزيز

محمد حسن محمد الحكمي3320

جمرك ميناء جده 

65111540555662358االسالمي

42232420507666640جمرك البطحاءياسر ابراهيم زيد الهزاني3321

2365230501232441جمرك البطحاءجمرك البطحاءمانع سعدعبدالرحمن المانع3322

احمد على احمد ال خريده3323

جمرك ميناء الملك 

2563540544604588عبدالعزيز

86333780552377711جمرك البطحاءعلي عبدالواحد عبدهللا ال اصويمل3324

عايد مضحي العطيه الشراري3325

جمرك ميناء جده 

26270550503397205االسالمي

خالد ابراهيم خلف الدلبحي3326

جمرك مطار الملك خالد 

4758960549298666الدولي

مساعد شايع سعيد ال عجيان3327

جمرك مطار الملك خالد 

7676760598550807الدولي

مساعد شايع سعيد ال عجيان3327

الميناء - جمرك الرياض 

7676760598550807الجاف

منصور هجاج عبدهللا البيشي3328

الميناء - جمرك الرياض 

4152650599915341الجاف



عبدهللا احمد عبدهللا النخيالن3330

الميناء - جمرك الرياض 

22260600502024993الجاف

صالح محمد صالح السحيباني3331

الميناء - جمرك الرياض 

43344640505111251الجاف

عمال شويحان منادي العنزي3332

الميناء - جمرك الرياض 

4336250544442577الجاف

يوسف فهد حسن االحمد3333

جمرك ميناء الملك 

4256310541004226عبدالعزيز

عليان محمد ناحي الحربي3334

جمرك مطار الملك خالد 

47676660504888388الدولي

عليان محمد ناحي الحربي3334

الميناء - جمرك الرياض 

47676660504888388الجاف

خالد جربوع سرحان العنزي3335

جمرك مطار الملك خالد 

47391910504481576الدولي

معتز طالل عبدهللا متبولي3336

جمرك ميناء جده 

64577370569000209االسالمي

ناصر عبدالعزيز ناصر العويدي3337

جمرك مطار الملك خالد 

42497550509089473الدولي

فهد خالد عبدهللا الخالد3338

جمرك مطار الملك خالد 

2546520500072736الدولي

مدهللا حميد هالل الشمري3340

الميناء - جمرك الرياض 

3263510505104786الجاف

425630564447100جمرك البطحاءعبدهللا عبدالهادي دايس الرشيد3341

عبدهللا عبدالهادي دايس الرشيد3341

الميناء - جمرك الرياض 

425630564447100الجاف

فهد سكيت علي النويصر3342

جمرك مطار الملك خالد 

24045710505675240الدولي

احمد ابراهيم احمد مباركي3343

جمرك ميناء جده 

67653520544483110االسالمي

متعب منصور سبيل الحربي3345

الميناء - جمرك الرياض 

20900550505994486الجاف

جمال محمد علي المعراج3346

جمرك ميناء الملك 

8653520500312028عبدالعزيز



محمد علي محمد ال مخفور3348

جمرك ميناء جده 

6758650552257561االسالمي

مشعل خلف عبدهللا العتيبي3350

جمرك ميناء جده 

3265340555817757االسالمي

فايز مفيز حمود العتيبي3351

جمرك ميناء الملك 

2536520566697979عبدالعزيز

محمد عبدهللا محمد القحطاني3352

جمرك ميناء جده 

263657560552040002االسالمي

احمد محمد احمد دوم3353

جمرك مطارالملك 

65300340554606606عبدالعزيزالدولي

013767652105049618470137676521جمرك الخفجيجمرك الخفجيماجد خميس نزيل العنزي3354

خالد محمد سليمان العمري3355

جمرك مطار الملك خالد 

43469550500009942الدولي

خالد سعيد علي الغامدي3356

جمرك ميناء جده 

01227112210554330025االسالمي

جالل ابراهيم يحي حكمي3357

جمرك مطارالملك 

012602540569986640عبدالعزيزالدولي

سليمان حسن عبدهللا المالكي3358

جمرك ميناء الملك 

01384790610558621111عبدالعزيز

ماهر عبدالعزيز حمزه عامودي3359

جمرك مطارالملك 

2536520507551822عبدالعزيزالدولي

صالح علي محمد العمري3361

جمرك ميناء جده 

64884380556673808االسالمي

منصور ابراهيم عبدالحميد الشريف3362

جمرك ميناء جده 

6535240566958666االسالمي

01465802210501168361جمرك الحديثةعبدهللا محمد ساري الشراري3363

عبدالهادي عيد محمد القحطاني3364

الميناء - جمرك الرياض 

49836470508354811الجاف

2235260505729563جمرك الطوالرمزي احمد عبدهللا الكيالني3365

754505550555725662جمرك البطحاءجمرك البطحاءعلي حمد هادي ال كليب3366

754505550555725662جمرك البطحاءجمرك الخضراءعلي حمد هادي ال كليب3366

86500990564000033جمرك جسر الملك فهدمحمد عبدهللا احمد الحربي3367

01359328540598982363جمرك البطحاءجمرك البطحاءعلي خليفه مسلم المزراق3368



بدر حمد سليمان النزاوي3369

جمرك ميناء جده 

64896670554309424االسالمي

خالد احمد جعيفر السيباني3370

جمرك ميناء جده 

01268816930535577997االسالمي

45263520500350444جمرك البطحاءجمرك البطحاءمحمد فضي فالح الشمري3372

محمد عبدهللا محمد الشويمان3373

جمرك مطارالملك 

25869540538538220عبدالعزيزالدولي

سلطان علي راشد االحمري3374

جمرك مطار الملك خالد 

01145476210505580433الدولي

عايض شلبوط بن دوخي العتيبي3375

جمرك ميناء الملك 

2536420505806359عبدالعزيز

باسم سليمان فليح العنزي3376

جمرك مطار الملك خالد 

23923000565147444الدولي

نوار محمد عبدهللا الخليفه3377

جمرك ميناء الملك 

82579990504822004عبدالعزيز

25365240501588537جمرك الخفجيجمرك الخفجيفيصل رشيد بن ضيف الشمري3378

عيسي راشد احمد الدوسري3379

جمرك ميناء الملك 

63265350503090409عبدالعزيز

فيصل عادل سعد الجهني3380

جمرك مطارالملك 

6939640566616061عبدالعزيزالدولي

عبدهللا محمد عبدهللا ال الشيخ3381

جمرك ميناء الملك 

85449580505886619عبدالعزيز

سلطان راشد احمد اليامي3382

الميناء - جمرك الرياض 

43000760581166770الجاف

مشعل فايز فيصل السهلي3383

جمرك مطار الملك خالد 

41587700569046858الدولي

راكان محمد خير المرشد3384

جمرك مطار الملك خالد 

47854620554145554الدولي

53707370557837330جمرك البطحاءجمرك البطحاءمحمد سالم حسين النويصر3385

45263580599926662جمرك جسر الملك فهدمحمد عبدهللا محمد المطيري3387

58400450556066653جمرك البطحاءجمرك البطحاءماهر صالح محمد الهزاع3388

5632560504766070جمرك ميناء ضباءسويلم رويعي خضر العطوي3389

وليد سالمه سليم الحويطي3390

الميناء - جمرك الرياض 

4712530542118370الجاف



صالح محمد رجاهللا السلمي3392

جمرك ميناء جده 

22001990552254322االسالمي

766419505073332997664195جمرك الخفجيفهد دهيمان سنيد الشمري3393

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز التويجري3394

جمرك ميناء الملك 

8649780555808277عبدالعزيز

محمد علي عبدهللا الزهراني3395

جمرك ميناء الملك 

381555920505557728عبدالعزيز

ماجد محمد رشيد الحربي3397

الميناء - جمرك الرياض 

23789670533399137الجاف

ماجد محمد رشيد الحربي3397

جمرك مطار الملك خالد 

23789670533399137الدولي

علي عبدهللا محمد القرني3398

الميناء - جمرك الرياض 

01122222910533369333الجاف

01366768870505910442جمرك ميناء رأس تنورهرشدي عباس عبدهللا ال حمود3400

علي يوسف علي هتان3402

جمرك مطار الملك خالد 

4786540506071151الدولي

نايف شائع علي القحطاني3403

جمرك ميناء الملك 

83900050508883336عبدالعزيز

خالد ياسين محمد صابر3404

جمرك ميناء جده 

24685640555655597االسالمي

ياسر حامد صالح العمري3405

جمرك ميناء جده 

01222751040545464806االسالمي

مساعد فرج مبارك المبروك3406

جمرك ميناء جده 

64702310561271971االسالمي

53524620505639654جمرك البطحاءمحمدعبدالواحد عبدهللا ال اصويمل3407

احمد شرار زيد الدعجاني3408

جمرك مطارالملك 

64459190505651197عبدالعزيزالدولي

هاني سعد عوض هللا الثبيتي3409

جمرك ميناء جده 

2534650556684434االسالمي

5632650533711114جمرك البطحاءسعد عيبان فرحان الدوسري3410

مهنا سعود علي العنزي3411

جمرك ميناء جده 

2326530568687166االسالمي



عامر جعفر محمد الصيعري3412

الميناء - جمرك الرياض 

4526350555954614الجاف

حسين علي سليم الحويطي3413

جمرك مطار الملك خالد 

46320640565784404الدولي

مشاري عبدهللا قنيفذ العنزي3414

جمرك مطار الملك خالد 

46352650533753765الدولي

01432220460554393005جمرك ميناء ينبعينبععبدالعزيز فيصل منصور حجي3415

01432220460554393005جمرك مطار ينبعينبععبدالعزيز فيصل منصور حجي3415

2365230505877777جمرك البطحاءابراهيم محمد فرحان الدوسري3416

عبدالعزيز صالح محمد السديري3417

جمرك مطار الملك خالد 

01145922080559991496الدولي

عبدهللا محمد احمد عطيف3418

جمرك ميناء جده 

64701150555604740االسالمي

 ذي يزن محمد نصر المشولي3419

جمرك ميناء جده 

60432300504322225االسالمي

25365240505453887جمرك البطحاءعلي ابراهيم علي الحادي3420

حسن علي احمد الفيفي3421

الميناء - جمرك الرياض 

2365350551855844الجاف

طالل صالح حنيف العنزي3422

جمرك مطار الملك خالد 

47507240509887315الدولي

محمد مسفر عايض القطاني3423

جمرك مطار الملك خالد 

42200220555331088الدولي

عبدالعزيز عبدهللا صالح اليافعي3424

جمرك ميناء جده 

26430080566620622االسالمي

احمد عبدهللا حمدان الباتل3425

جمرك مطار الملك خالد 

44526220555414999الدولي

بندر محمد عمر الراجحي3426

جمرك ميناء جده 

69391390555894966االسالمي

احمد محمد حسن ال تحيفه3427

جمرك مطار الملك فهد 

85319260598000266الدولي

ناجي عزيز نائف العتيبي3428

جمرك ميناء جده 

24653210555103747االسالمي

فيصل محمد ظافر القحطاني3429

جمرك ميناء جده 

2316540542222736االسالمي



254204610565607696جمرك الحديثةنايف مرشد رشيد اللهيبي3430

ابراهيم ياسر ابراهيم ابو صفيه3431

جمرك ميناء جده 

64873880544759052االسالمي

وليد احمد سبيعي الزهراني3432

الميناء - جمرك الرياض 

48562350537675757الجاف

جمال ناصر هادي عمر3433

جمرك ميناء جده 

01269446230560407774االسالمي

بدر بندر غريب الحربي3434

جمرك مطار الملك خالد 

23022960509904777الدولي

هيثم سليمان عتيق الضعيفي3435

الميناء - جمرك الرياض 

01120120290582661666الجاف

محمد صالح احمد الحسني3436

الميناء - جمرك الرياض 

23623540554477224الجاف

ناصر فوزان حمد العمر3437

جمرك مطار الملك خالد 

01129133110550452020الدولي

تركي عباس سعيد الصبان3438

جمرك ميناء جده 

64777460595060666االسالمي

عادل عبدهللا دوش العنزي3439

جمرك مطار الملك خالد 

4653210503549452الدولي

يزيد هزاع صلف العتيبي3440

جمرك ميناء الملك 

2536250506405648عبدالعزيز

صالح محمد عبدالرحيم العمري3441

جمرك ميناء الملك 

5642510555885965عبدالعزيز

عبدهللا سعد عبدهللا الخثعمي3442

جمرك ميناء الملك 

2452360562334744عبدالعزيز

2326520556318765جمرك الخفجيبدر سعود جويعه العنزي3443

علي حسن موسي اصويلح3444

جمرك مطار الملك فهد 

01381666690563666756الدولي

سعيد علي محمد القحطاني3445

جمرك ميناء جده 

2365230569906549االسالمي

عبدالعزيز يحي غرم هللا الزهراني3446

جمرك ميناء جده 

01263653290536663333االسالمي

الدمامهشام حسين احمد الحكيم3447

جمرك ميناء الملك 

01383716930530617650عبدالعزيز



حسين حمد محمد القحطاني3448

الميناء - جمرك الرياض 

0557577359بدونالجاف

عبدالمجيد عبدالرحمن عبدهللا الحماد3449

جمرك ميناء الملك 

227572800509270777عبدالعزيز

فهد عايش فهد العنزي3450

الميناء - جمرك الرياض 

47490590555548943الجاف

محمد عبدالرحمن احمد عبدالحفيظ3451

جمرك ميناء الملك عبد 

22034500569034112هللا

فيصل بندرعياش العنزي3452

الميناء - جمرك الرياض 

0503155993بدونالجاف

فؤاد يحي محمد اليماني3453

جمرك ميناء جده 

607201800504692326االسالمي

عبدالمحسن دواس عذاب العنزي3454

جمرك مطار الملك خالد 

0508903936بدونالدولي

جدةمحمد بن عايض بن عمر الحارثي3455

جمرك ميناء جده 

01262480080556643252االسالمي

جدةنايف احمد يحيى ربيع3456

جمرك ميناء جده 

649191940562652784االسالمي

جدةهمام عبدالواحد مصلح العمري3457

جمرك ميناء جده 

01261404540544558852االسالمي

جدةمازن علي محمد حربان3458

جمرك مطارالملك 

01260500360563222635عبدالعزيزالدولي

جدةتركي عبدالرحمن حسن بندقجي3459

جمرك مطارالملك 

01227124380555580176عبدالعزيزالدولي

جدةتركي عبدالرحمن حسن بندقجي3459

جمرك ميناء جده 

01227124380555580176االسالمي

جدةسلطان يوسف سعيد بازهير3460

جمرك ميناء جده 

05501270120505615180االسالمي

05632117700555958735جمرك الخفجيالخفجيحامد سعود سعيد الشمري3461

جدةاحمد حسن ابراهيم احمد3462

جمرك مطارالملك 

05010848120501084812عبدالعزيزالدولي

جدةصالح احمد محمد الشهري3463

جمرك ميناء جده 

05448945450544894545االسالمي

05559255760531888453جمرك جسر الملك فهدالدماممشاري مهرب معيوف العنزي3464



جدةمحمد سلمان سالم الحازمي3465

جمرك ميناء جده 

64904850541122888االسالمي

الخبرناصر عبدهللا ناصر الهاجري3466

جمرك ميناء الملك 

0135232580533049874عبدالعزيز

الخبرتركي ناصر محمد الناجم3467

جمرك ميناء الملك 

89533970533933447عبدالعزيز

الدماممحمد صالح احمد العيسي3468

جمرك ميناء الملك 

05418968280541896828عبدالعزيز

الدمامناصر تركي عبدالهادي الهاجري3469

جمرك ميناء الملك 

05520586610552058661عبدالعزيز

ينبععبدهللا نعيم قرنبيش قرنبيش3470

جمرك مطارالملك 

01264741770552082020عبدالعزيزالدولي

الريـاضفهد مهدي ظاهر العنزي3471

الميناء - جمرك الرياض 

05560405770556040577الجاف

جدةمحمد علي يحي غانم3472

جمرك مطارالملك 

05530440270553044027عبدالعزيزالدولي

الدماماحمد صالح محمد الغامدي3473

جمرك ميناء الملك 

05470998290547099829عبدالعزيز

جدةمنصور غازي مسفر العتيبي3474

جمرك ميناء الملك 

01382046970599955503عبدالعزيز

05577663090557766309جمرك سلوىتبوكاحمد عيد عوده البلوي3475

جدةراكان عباس سعيد الصبان3476

جمرك مطارالملك 

627055005905060616270550عبدالعزيزالدولي

الريـاضعبدهللا منصور عبدهللا الشويعر3477

جمرك مطار الملك خالد 

45086380553476181الدولي

رفحاءسعود احمد مساعد المالكي3478

جمرك ميناء جده 

05556650520555665052االسالمي

جدةسالم خنيفس عوض هللا الثبيتي3479

جمرك ميناء جده 

05086699660555667666االسالمي

جدةمحسن مهدي علي الصقور3480

جمرك ميناء جده 

627132305666961966271323االسالمي

جدةمازن علي عبدالهادي الدوسري3481

جمرك ميناء جده 

012630005305511190260126300053االسالمي

05544810000554481000جمرك البطحاءحفر الباطنسلطان احمد خلف البلوي3482



راجح مسفر مبارك القحطاني3483

جمرك مطار الملك خالد 

4785240534333301الدولي

مكة المكرمةمحمد ضيف هللا علي الحارثي3484

جمرك ميناء جده 

05510601200556241688االسالمي

جدةمروان جابر علي المولد3485

جمرك ميناء جده 

67966070505522335االسالمي

الريـاضعبداالله محمد عوض العنزي3486

الميناء - جمرك الرياض 

0114007850566655594الجاف

الخبرخليفة هالل خليفة السعدون3487

جمرك ميناء الملك 

05690918880542771479عبدالعزيز

الريـاضفريح تمر رحيل المطرفي3488

جمرك مطار الملك خالد 

05079613030538344353الدولي

محمد فهيد عواد الشمري3489

الميناء - جمرك الرياض 

4758960536610000الجاف

49599680556683997جمرك البطحاءحمد مبخوت سالم الصيعري3490

45213650538702051جمرك البطحاءماجد سلطان محمد القحطاني3491

حسن محمد حسين القاضي3492

جمرك ميناء جده 

24047660598567661االسالمي

حسن محمد حسين القاضي3492

جمرك مطار الملك خالد 

24047660598567661الدولي

مشاري سامي سكحيل العنزي3493

الميناء - جمرك الرياض 

2536520533383709الجاف

الخرجعبدهللا سعد محمد العجمي3494

جمرك مطار الملك خالد 

011240476605985676610112404766الدولي

الدمامفهد مضحي حمد الخالدي3495

جمرك ميناء الملك 

01382744580581337775عبدالعزيز

بجاد غشام محمد القحطاني3496

الميناء - جمرك الرياض 

45875620545267171الجاف

خالد سعيد سوقان الزهراني3497

جمرك ميناء جده 

2563520500139582االسالمي

05027899110502789911جمرك البطحاءالريـاضمحمد ناصر محمد القحطاني3498

2531640507784333جمرك البطحاءصالح ابراهيم عبدهللا المنهالي3499

صالح مسفر محمد الغامدي3500

جمرك مطارالملك 

67958770545225331عبدالعزيزالدولي



محمد يسلم مبارك سعود3501

جمرك مطارالملك 

01135362630568780349عبدالعزيزالدولي

سلمان علي قعيس العنزي3502

جمرك مطار الملك خالد 

231530502523706الدولي

عبدالمجيد عبدالعزيز سليمان الوهيبي3503

جمرك مطار الملك خالد 

2452130506934400الدولي

صادق احمد علي الزنادي3504

جمرك ميناء الملك 

85592730543283334عبدالعزيز

236350551677616جمرك الخفجيخالد عبيد حامد الشمري3505

01354700520532287424جمرك سلوىحسين علي معتوق القطان3506

سلمان عبدهللا عبد العنزي3507

جمرك مطار الملك خالد 

45213650508097093الدولي

2523210502219894جمرك البطحاءامين محمد عبدالعزيز الجاسم3508

احمد عبدهللا صالح اليوسف3509

الميناء - جمرك الرياض 

2315350504417706الجاف

علي حسن علي ياسين3510

جمرك ميناء جده 

011225208780594263616االسالمي

0000000551469862جمرك ميناء ضباءعبدهللا محمد راشد العطوي3511

حسين محمد محمد العمر3512

جمرك مطار الملك فهد 

5555550568520844الدولي

عبدالقادر سعيد عمر الغامدي3513

جمرك ميناء الملك عبد 

263791560565117777هللا

سلطان محمد درعان القحطاني3514

جمرك ميناء جده 

2536580530444443االسالمي

عبدالرحمن عبدهللا قنيفذ العنزي3515

جمرك مطار الملك خالد 

25365240567117667الدولي

زايد راشد محمد ال ساري3516

جمرك ميناء الملك 

6396350505852097عبدالعزيز

احمد مطر هالل العنزي3517

جمرك مطار الملك خالد 

23611100508907757الدولي

محمد فاضل شعيبي السراوي3518

جمرك مطار الملك خالد 

2315260568844033الدولي

علي عبدهللا علي الشمراني3519

جمرك ميناء الملك 

83464450555407210عبدالعزيز



فهد بدر صالح النهدي3520

الميناء - جمرك الرياض 

2315240550682555الجاف

طالل يوسف محمد منصور3521

جمرك مطارالملك 

2635240546168191عبدالعزيزالدولي

متعب فهد محمد الحربي3522

جمرك ميناء الملك 

3263520552707701عبدالعزيز


