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عمانLawrence ToursBلورنس للسياحه والسفرلورنس للسياحه والسفر
الملكة علياء، بناية فندق جراند . الشميساني، ش

18باالس، عمارة رقم 
56053705662395Jordan@lawrence-tours.comwww.lawrence-tours.com

46410834657999apollo@go.com.jowww.apollotours.me،الدوار الثالث20جبل عمان،الحسين بن علي،عمانApollo  Tours &Travel Agency Bجورج حنا مخائيل مصركيوكالة ابوللو للسياحة والسفر

عمانBlue Bell Tours Bبلوبل تورزبلوبل تورز
،ط ارضي، المدينة 18 العبدلي،الملكه علياء ،

الرياضية
56619135605913nihad@bluebelljordan.com-

أورابيا للسياحة والسفرأورابيا للسياحة والسفر
Eurabia Tourist & Travel 

Agency  
Bعمان

-،  ,  ،أم أذينة15االمير فيصل بن عبد العزيز،

15 ،عمارة6الدوار ،
5517157

05 

5272510
info@zaatarah.com0

عمانInternational  Holiday PlannersBعدنان الشاويش وشريكتهمكتب انترناشيونال هوليداي بالنرز
- ،ط ارضي257جبل عمان،شارع االمير محمد،

الدوار الثالث
46428694648174ihp@go.com.jo-

2000081-506،ط58الشميساني،عبد الحميد شرف،عمانUnited Travel Agency / UTABوكالة السفر المتحدةوكالة السفر المتحدة
06-

2008087
munir.nassar@traders.com.jowww.uta.com.jo

117،56631505690150mona@tyche.comwww.tychetours.comالشميساني،عبد الحميد شرف،عمانTyche Travel &ToursimBمحادين للسياحة والسفر و الشحنتايكي للسياحة والسفر

عمانGuiding Star AgencyBوكالة النجمه الدليله للسياحة والسفروكالة النجمة الدليلة للسياحة والسفر
،خلف 44حي الصويفية،علي ناصوح الطاهر،

2ط/مخابز السفراء
58293335827474info@ndjordan.com-

يونيتورز/ المتحدة للسياحة العالمية 
م .المتحدة للتنمية السياحية العالمية م

يونيتورز

United Tourism International 

/UNITOURS
B97،5683260جبل الحسين،الرازي،عمان-unitours@uni-tours.comwww uni-tours.com

عمانIn 2 Jordan / Amani ToursB باسم كريم مبارك وشركاهمكتب اماني للسياحة
،محطة 21وادي السير،محمود الموسى عبيدات،

وفا الدجاني
58596965859697Basim@amanitours.comwww.amanitours.com

158561775863094info@shepherds-tours.comwww.shepherds-tours.com،ط74حي الصويفية،االميرة تغريد محمد،عمانShepherd's Tours& Travel Bالرعاة للسياحة والسفرشبرد

الشريكان للسياحة والسفرالشريكان للسياحة والسفر
Two`s Company Travel & 

Tourism
B2،الرابية، ط5الشريف ناصر بن جميل،عمان

5512292/55

28982
5522292amjad@twoscotravel.comwww.twoscotravel.com

مادباWadi Tours And Travel Bحدادين وصوالحه وشريكتهممكتب الوادي للسياحه
 شارع النزهة ،،حي العزيزات بجانب المتحف،-

النزهة/شارع االميرة هيا بنت الحسين
05 3241113

05 

3241113
waditour@go.com.jo

عمانAshtar Tours IntrrnationalBعشتار الدولية للسياحة والسفرمكتب عشتار للسياحة

-، ،الدوار57عبد هللا غوشة،. ش  

1السابع،ط

 

58654545868956info@ashtartours.comwww.ashtartours.com

website المدينة

 والمسموح لها نشاط السياحة الوافدة19/8/2020 حتى تاريخ 2020المكاتب المرخصة لدى الجمعية والوزارة لعام 
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عمانBless Travel & ToursimBعصام انيس صويص وشريكهالبركة للسياحة والسفر
، المصلح 178تالع العلي،شارع وصفي التل،

51، مكتب رقم 5سنتر،ط 
53352355334020blesstour@yahoo.com

عمانFRIENDS TOURSBجميل يوسف وشريكهمكتب األصدقاء للسياحة
،بناية السواقي 163 العبدلي،شارع الملك حسين،

3،ط

4617571/46

17506
4617507jamilysf@yahoo.comwww.friendstours-jo.com

27،56517735651774nabih@plaza-tour.comwww.plaza-tours.comالشميساني،عالل الفاسي،عمانPLAZA TOURSBبالزا للسياحة والسفرمكتب بالزا للسياحة

معانLa beduina toursBمكتب البدويه للسفرمكتب البدويه للسفر
،قرب فندق -لواء البتراء وادي موسى،السياحي،

الموفمبك
03-2157099

03-

2156931
ismail@labeduinatours.comwww.labeduinatours.com

البتراءPetra Moon ToursBعلي النوافلة وشركاهمكتب قمر البتراء للسياحه
 الفالحات،،وسط البلد حي الفالحات بجانب،-

المركز الطبي
03 2156666

03 

2156666
Info@petramoon.comwww.Petramoon.com

256777025682255champions.tours@go.com.jo،ط 100الشميساني،ش عبدالحميد شرف،عمانChampions Travel & TourismBاالبطال للسياحة والسفراالبطال للسياحة والسفر

موارد الشرق األدنى للسياحة والسفرموارد الشرق األدنى للسياحة والسفر
Near East Resources Toursim 

& Travel
B37،58614315811877حي الصويفية، علي نصوح الطاهر،عمانner.tourism@orange.jowww.ner-tourism.com

عمانDa'd Travel &TourismBروجيه حبيس وشركاهدعد للسياحة

،عمان، الصويفية، 19حي الصويفية،باريس،

شارع باريس، بناية أنوار باريس الطابق 

،وادي السير2

58553695811760dadtravl@go.com.jowww.dad-travel.com

عمانPella ToursBمازن فتحي رباح الشريفمكتب بيال للسياحه
، 2،ط143نوفان العدوان،

143+22العمارة برقمين 
55275715548580info@pellatours.netwww.pellatours.net

194،59305885930811info@select.jowww.select.joزهران،االميرة بسمه،عمانJordan Select ToursBانتقاء االردن للسياحةانتقاء االردن للسياحة

56847345684735bluebird@orange.jowww.Bluebird.com.jo، ط االرضي2 العبدلي،الشريف الرضي،عمانBlue Bird ToursBعلي اسماعيل الرواشدة وشريكتهمكتب الطائر األزرق للسياحة

،18الشميساني،احمد الصافي النجافي،عمانDead Sea Beach ToursBوائل حدادين وشريكتهشواطيء البحر الميت للسياحة
5661871-

5677645
5692800amani@dsbt.comwww.dsbt.com

عمانNeptune  ToursBجمال قسيم الضامن وشريكهنيبتون للسياحة
مقابل جبري  - 2،ط105تالع العلي،وصفي التل،

المركزي
55214935521495Info@neptune-tours.comwww.neptune-tours.com

،عمانDar Essalam TourismBالشرق األوسط األردنية لخدمات السياحةدار السالم للسياحة 5شارع عبد هللا غوشه، ،58661605857261
manager@daressalamtourism.co

m

www.daressalamtourism.co

m
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215775petravan@petracaravan.comwww.petracaravan.com 215692503 03الرئيسي، سكان البدولالبتراءPetra Caravan ToursBعطاهللا البدول وشركاهمكتب قوافل البتراء للسياحة

عمانTravellers Intl Travel & ToursBالمسافرون الدوليون للسياحة و السفرالمسافرون الدوليون للسياحة و السفر
،مجمع 314حي الروابي،عبدالرحمن خليفه،

الحسيني، وادي السير
58684405868443trv.intl@orange.jowww.travellers.jo.com

25623743/45623745tropi@go.com.jowww.tropicanatours.com.jo،ط65الشميساني،عصام العجلوني ،عمانTropicana ToursBوائل محمد مصطفى الجدع القواسمياالستوائية للسياحة

عمانAlia ToursBالعلياء للسياحة والسفرمكتب علياء للسياحة والسفر
حي الصويفية،عبدالرحمن الحاج 

،الصويفية، ط ارضي69محمد،
58294945829494aliatours@nets.com.jowww.aliatours.com.jo

عمانAdonis Travel & TourismBادونيس لالستثمار السياحيادونيس للسياحة و السفر
،حي الصالحين 123تالع العلي،المدينة المنورة ،

2 ،مكتب رقم 5مجمع يوسف سنتر ،الطابق -
55279925529668operation@adonisjordan.netwww.adonistravel.com

2157723 03السياحي،، عمارة طريق الحريرالبتراءZaman Tours Bمحمد حرب سليمان الفراجاتزمان للسياحة
03 

2157722
info@zamantours.comwww.zamantours.com

عمانGadara Int`l ServicesBجدارا الدولية لخدمات السياحة والشحنجدارا للسياحه والسفر
،جانب االهلية 53الشميساني،عبدهللا  بن مسعود،

1ابيال ، طابق 
06-5627080

06-

5627090
sis_majeda@yahoo.comwww.gadaratravel.com

5012069 579مكتب رقم -،ام اذينة 18شط العرب،عمانGaia ToursBبسام محمد نمر عيسى وشركاهام الدنيا للسياحة و السفر
79 

5012069
info@gaia-toursjo.comwww.gaia-toursjo.com

عمانAbercrombie&Kent JordanBابركرومبي اند كنت االردنابركرومبي اند كنت االردن
،مقابل فندق 5الشميساني،عبدهللا بن عباس،

1أوركيدا،ط رقم 
56654655664767ihasan@abercrombiekent.com.jowww.akdmc.com

عمانMillennium ToursBااللفيه للسياحه والسفرااللفيه للسياحه والسفر
،عمارة 32مصطفى وهبي التل ،/زهران،عرار

كلبونة الطابق الخامس
46284844628485salameh@millenniumtours.jowww.millenniumtours.me

عمانMalhas ToursBبدر ملحس وشريكتهملحس للسياحه
-، ،الدوار السابع، مجمع قندور87يزيد االسدي،  

1التجاري، مكتب 
56665165605650bmalhas@malhastours.comwww.malhastours.com

سحر االردن للسياحة والسفرسحر االردن للسياحة والسفر
MagaicJordan For Travel & 

Toursim
Bعمان

 العبدلي، الشريف ناصر بن 

، 2،الشميساني ،عمارة جراند سنتر،ط32جميل،

204مكتب رقم 

56881935676904luai@magicjordan.comwww.magicjordan.net

اعجاب االردن للسياحة والسفر

نجمة /عارف احمد اسماعيل الحسنات

االردن للخدمات والمرافق السياحية 

ً والتمويل  سابقا

Jordan Wonder ToursBالبتراء
وسط البلد ،مقابل / الرئيسي،،الشارع السياحي 

بنك االسكان فوق صيدلية الماء
03 2155317

03 

2157315
info@jitours.comwww.jordanwt.com

عمانTeamToursBالفريق للسياحة والسفرالفريق للسياحة والسفر
،مجمع الهندي 2الشميساني،جبران خليل جبران،

2 طابق 17مكتب رقم 

5667761/56

67761
5667986george@teamtoursjordan.comwww.teamtoursjordan.com
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دار كرمة للسياحة و السفردار كرمة للسياحة و السفر
Karma House Travel & 

Tourism
B346314544631183 ، مجمع البركة ، ط252زهران،االمير محمد ،عمانKarma@karma.com.jo

www.karmahousejordan.co

m

الثريا للسياحة والسفرالثريا للسياحة والسفر
Althuraya Group Travel & 

Tours.Co
B855355255538828،وادي صقرة، ط47تالع العلي،الشريف ناصر ،عمانceo@althurayatravel.comwww.althurayatravel.com

المستنصرية للسياحة والسفرالمستنصرية للسياحة والسفر

Global Travel Center  

GTC Bعمان
تالع العلي،شارع الشهيد وصفي التل 

5،الجاردينز ،ط105،
55360660reservations@gtc-jo.comWWW.GTC-JO.NET

أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات السياحية
أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات 

السياحية

Desert Guides Tours & 

Tourism
Bعمان

عماره رقم /تالع العلي،شارع المدينه المنوره

5طابق/502مكتب /114
55272305520240desertgd@go.com.jowww.jordanexplorers.com

عمانMed ToursBالرواد و التلهونيالمتوسط للسياحة
- 2،ط9الشميساني،شارع سليمان القانوني ،

مجمع العمري
5516684661698mazen@medtours.netwww.medtours.net

2157317-03مقابل بنك االسكان/ ،معان-الرئيسي،البتراءJordan Inspiration ToursBعبدالهادي احمد اسماعيل الحسناتوحي االردن للسياحه
03-

2157317
sami@jitours.comwww.jitours.com

عمانEasy Travel &Toursim Bالسهل للسياحه والسفرالسهل للسياحه والسفر
،عمارة 208تالع العلي،شارع المدينة المنورة،

511، مكتب رقم 5جودي، الطابق 
55609835560982easytours2000@gmail.comwww.easytraveljo.co

86،55391125539111jo@jordanexperience.comwww.jordanexperience.comحي أم السماق،األميرة زينب،عمانJordan Experience ToursBصالح الهالالت وشريكتهخبراء االردن للسياحة والسفر

156010765687972info@dakkak.comwww.dakkak.com،ط36الشميساني،الشريف ناصر بن جميل،عمانDakkak  Tours InternationalBارض االردن للسياحة والسفرالدقاق للسياحة الدولية

2154999-03،بجانب فندق موفنبك-الشارع السياحي،البتراءJordan Beauty ToursBعمر محمد حسن العمراتاألردن الجميل للسياحة
03-

2154999
info@jordanbeauty.comwww.jordanbeauty.com

عمانAl Athar For Travel & TourismBاالثر للسياحة والسفراألثر للسياحة والسفر

شارع الشهيد -دوار الواحة-تالع العلي،الجاردنز

،دوار الواحة، عمارة 151وصفي التل،

1  ط3مدخل رقم ,الخفجي

55627665562767welcome@alathar-tours.comwww.alathar-tours.com

2154010 03،فندق سيال125السياحي،- الرئيسي وادي موسىPetra Nights Tours Bمحمد المساعدة وشريكهليالي البتراء للسياحة والسفر
03 

2154015
info@petranightstours.comwww.petranightstours.com

البتراءCornucopia ToursBمحمود عبدربه المشاعله وشريكتهقرون الرخاء للسياحة والسفر
عمارة النبطي - العام ،النبطي ،وادي موسى 

17للحاسبات شقة 
03-215444032154440info@cornacopiatours.comwww.cornacopiatours.com

b،59246175924618info@jordangt.comwww.jordangt.comرفيق بهاء الحريري،بلوك - العبدلي،بوليفارد عمانJordan Gateway Tours Bبوابة االردن للسياحةبوابة االردن للسياحة

mailto:sami@jitours.com
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-258546015854602ammar@libertytourism.com،بناية روحي ،ط7حي الصويفية،الوكاالت،عمانliberty Tours &Travel Bعمار أسعد وشريكتهالحرية للسياحة والسفر

4616007-206،ط177 العبدلي،الملك حسين،عمانCamera ToursBفؤاد صالح طالب ابو البصلكاميرا للسياحه والسفر
06-

4655111
camera@cameratours.com.jowww.cameratours.com.jo

عيد احميد خليل النوافلةاألردن للسياحة والسفر
Jordan Tours Travel & 

Tourism
B2159666 03الشارع السياحيالبتراء

03-

2154600
eid@jordantours-travel.com

www.jordantours-

travel.com

عمانRania Tours & TravelBفدوى محمد يوسف مسعدرانيا للسياحة والسفر

،مجمع 114الشميساني،عبدالحميد شرف ،

 405الريماوي مكتب 

ط

079 

9877774
-yasen@raniatours.comwww.raniatours.com

مذاق الشرق االوسط للسياحة و السفرمذاق الشرق االوسط للسياحة و السفر
Flavor Of The Middle East 

Travel & Tourism
Bعمان

،خلدا، عمارة الريم ، 271حي خلدا،وصفي التل،

3ط

079 

8584829
0mohd@tours-fm.comwww.tours-fm.com

عمانRawand Travel And TourismBطارق محمود اديب قليوبيروند للسياحة والسفر

حي الرونق،شارع الشهيد عوض 

،الدوار السابع، بجانب شركة جت 7الجرارحة،

للنقليات

58597005859700info@rawandtours.comwww.rawandtours.com

حول الشرق للسياحة الدوليةحول الشرق للسياحة الدولية
Pan East International . 

Tourism Co.
B4،56733615685421الشميساني،محمد الجمعان،عمانdmc@paneast.com.jowww.paneast.com.jo

عمانAmira ToursBياسمين عقل وشركاهاأميرة للسياحة والسفر
،مجمع بندر 130تالع العلي،وصفي التل،

102التجاري ،مكتب رقم 
56701375670136info@amira-tours.comwww.amira-tours.com

2154551-03،ام صيحون-الرئيسي،البتراءRami ToursBالعمران والمناجعهرامي للسياحة والسفر
03-

2154551
info@rammitours.comwww.rammitours.com

النوافلة للسياحة والسفر والحج 

الفنان سابقا/والعمره
موسى عايد موسى النوافله

Nawafleh Travel & Tours & 

Hajj & Umrah
Bمعان

-لواء البتراء وادي موسى،الشارع الرئيسي،

،بالقرب من عين موسى
03-21599503-215995Nawafleh.tours@yahoo.com-

معانSee Jordan ToursBسليمان الهالالت وشريكتهشاهد االردن للسياحة والسفر
، البتراء، -لواء البتراء وادي موسى،السياحي،

حي الفنادق، بجانب فندق الموفيمبيك

079 

5393559

03 

2155400
info@seejordantours.comwww.seejordantours.com

ايمن عبد ربه علي الحسناتعشاق الصحراء للسياحة والسفر
Desert  Paramours Travel & 

Tours
Bالبتراء

، حي الزيتون،المثلث الرئيسي بجانب -الزيتون،

سوبرماركت موج البحر
03-2155955

03-

2155955
info@desertparamours.comwww.desertparamours.com

عمانEdom ToursBزينب فهد خليل الفرجاتايدوم للسياحة والسفر
،مجمع الراضي 212تالع العلي،المدينة المنورة،

6 ،مكتب 1التجاري ، ط
55443325513569info@redrock.jowww.redrock.jo

عمانTravel Club InternationalBنادي السياحة والسفرنادي السياحة والسفر
،الجاردينز ، 141تالع العلي،وصفي التل،

،مجمع نصر الحجوج ،حي البركة3ط
55383605537921ashraf@travelclubintl.comwww.travelclubintl.com
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البتراءExplore Jordan ToursBابراهيم احمد محمد الحسناتتمعن االردن للسياحة والسفر
-، ، عين موسى ، فندق طريق-الشارع الرئيسي،  

الملوك
03-2154699

03-

2155699
info@explorejordantours.com

www.explorejordantours.co

m

الفسيفساء للسياحة والسفرالخريطة للسياحة والسفر
Map Tours & Events 

DMC
Bعمان

-، ،خربة الصويفية16الملك عبدهللا الثاني ،.ش   

، 1،ط16بناية 
53102135310214info@map-tour.comwww.map-tour.com

عمانSedra  For Travel & TourismBرويدة محمد اسماعيل وشريكهاسيدرا للسياحة والسفر والحج والعمرة
،الجاردينز، 139وصفي التل،. تالع العلي، ،ش

3،ط
55294025529305shereen_sohwell@yahoo.com-

،-عمانPhiladelphia Travel & ToursBفيالدلفيا للسياحة والسفرفيالدلفيا للسياحة والسفر 155482005548203haddad@pttjo.comwww.pttjo.comكابول،مجمع الس،الرابية، مجمع السبيل، ط

،-البتراءWonder Trace ToursBمحمد علي محمد البدولمكتب طريق الطوافة للسياحة info@wandertracetours.comwww.wandertracetours.com-2154004-03،البتراء ،الوحدات ، ام صيحون-الرئيسي،

،-البتراءDesert Dream ToursBطارق وأحمد وأسامة الهالالتحلم الصحراء للسياحة والسفر 2157965-203،دوار الشهيد ،ط-ش السياحي،
03-

2156965
Desertdream.tours@yahoo.com-

عجائب البتراء للسياحة والوكاالتعجائب البتراء للسياحة والسفر
Petra Wonders Travel 

&Tourism
Bعمان

المدينة الرياضية،شارع كلية 

1بناية السماح،ط, ،عرجان 34الرياضة،
56763335676916Info@petra-wonders.comwww.petra-wonders.com 

عمانStars Desert Tours & TravelBعلي الحسامي وشريكهصحراء النجوم للسياحة والسفر
-، ،دوار الواحة4شارع المدينة المنورة،سعد   

, 4ط
55178795516869hayat-jadallah@starsdesert.comwww.starsdesert.com

البتراءJordan Allure Tours & TravelBبسمه يوسف خليل النوافلهعاشق االردن للسياحة والسفر
-، ،وادي1ش منتجع بيت زمان السياحي،  

موسى، حي النوافلة
03-2159345

03 

2159800
info@jordanalluretours.comwww.jordanalluretours.com

عمانGolden Gate Tours & TravelBالبوابة الذهبية للسياحة والسفرالبوابة الذهبية للسياحة والسفر
،عمارة 111تالع العلي،شارع وصفي التل،

503 مكتب 5البكري، ط 
55498805549887

management@goldengatetours.co

m.jo

www.goldengatetours.com.j

o

عمانEnjoy Jordan Tours & TravelBوجهة االردن للسياحة والسفراستمتع في االردن للسياحة والسفر

 ط 96وصفي التل،- تالع العلي،الجاردنز 

- الطابق االول- الث،مجمع جوهرة الجاردنز

10مكتب رقم 

55345445534244info@enjoy-jordan.com
WWW.ENJOY-

JORDAN.COM

عمانJordan Eyes TravelBيحيى حسين احمد جبعيعيون االردن للسياحة و السفر
-، ،ام السماق،مجمع راشد11عامر بن مالك،  

التجاري، بجانب بلدية ام السماق
5370114-info@jordaneyestravel.comwww.jordaneyestravel.com

عمانAdam Travel & TourismBالهدهد للسياحة والسفرآدم للسياحة والسفر

،خلدا، 209تالع العلي،شارع وصفي التل،

إشارات العساف ،مجمع بيت العمر،ط 

4 

06-53530625353069bashar.a@adamtraveljordan.net
www.adamtraveljordan.co

m

الطرق المبتكرة للسياحة والسفرالطرق المبتكرة للسياحة والسفر
Creative Tracks For Travel & 

Tourism
Bعمان

،وادي 11حي الصويفية،شارع الوكاالت،

206السير،عمارة ستاربكس مكتب 

5540229-

5540228
5540793info@ctm-jo.com-
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نهاية / جاذبية األردن للسياحة والسفر 

ً األسبوع سابقا
عمانJordan Attraction Tours-JATBمرام حدادين وشريكها

، شارع علي ناصوح 50حي الصويفية،الوكاالت،

قرب - مجمع دريم سنتر-204 مكتب 2، طابق 

فندق رم الوليد

06-5833328
06-

5853328
info@jatjo.comwww.jatjo.com

عمانFamily ToursBالعائلة للسياحة و السفرالعائلة للسياحة و السفر

،عمان، 38تالع العلي،امتداد شارع وصفي التل،

خلدا، بجانب كلية الخوارزمي، مجمع بيت 

503، مكتب 5العمر، الطابق 

55406005540618haitham@groupstojordan.comwww.jttours.com

البتراءBedouin Life ToursBرائد حيدر ذياب المساعدةالحياة البدوية للسياحة والسفر
-، ، مقابل المركز الصحي107المركز الصحي،  

، 2ط
03 2159999

03 

2159991
Raed_petra@yahoo.comwww.bedouinlifetours.com

البتراءDesert Paradise ToursBانس الهالالت وشركاهجنة الصحراء للسياحة والسفر
 السياحي ،فينوس،فندق فينوس، الطابق،-

االرضي
03/2157165

03/215477

0
info@petravenushotel.comwww.jordandpt.com

البتراءSalma Tours &TravelBعبدهللا احمد سالم الحسناتمكتب سلمى للسياحة والسفر
-، بجانب فندق, الشارع الرئيسي،،وادي موسى   

وادي القمر
03 215909032159091info@salmatours.comwww.salmatours.com 

03/2159696،وادي موسى-الشارع السياحي، ،-البتراءJordan Memory ToursB مأمون و بالل الهالالتذاكرة االردن للسياحة والسفر
03/215979

7
info@jordanmemorytours.com

www.jordanmemorytours.c

om

عمانEmilio Travel & ToursBعبر الحدود للسياحة والسفراميليو للسياحة والسفر

،خلدا، طابق 72عامر بن مالك،. تالع العلي،ش

ارضي

 
55110330Aneesb@emilio-jo.comwww.emilio-jo.com

عمانDesert Adventures TourismBمغامرات الصحراء للسياحة والسفرمغامرات الصحراء للسياحة والسفر

تقاطع - حي الروابي،شارع مكة 

،مجمع بسام عباسي ، الطابق 142الحرمين،

الخامس ،مكتب 

55117555511781

info@desertadventures.com; 

loai.alnajdawi@desertadventures.

com

www.desertadventures.com

عمانi Jordan Travel & Tourism Bانا االردن للسياحة والسفرانا االردن للسياحة والسفر
،الشميساني 88الشميساني،يوسف بن تاشفين ،

3 ،ط88،، مجمع البر، بناية رقم 
56900095697009adel.adawi@ijordantours.comwww.ijordantours.com

عمانJordan and Beyond ToursBمدى األردن للسياحة والسفرمدى األردن للسياحة والسفر
الجبيهة،ياجوز،كاراكاس،حي البلدية، مجمع 

501، مكتب5كاراكاس التجاري ط
53472725347274info@jordanandbeyond.comwww.jordanandbeyond.com

االردن الفاخر للسياحة والسفرشهرزاد للسياحة والسفر
Shahrazad for Travel & 

Tourism
Bعمان

الشميساني،يوسف بن 

3،الشميساني،ط88تاشفين،
56581505658046office@sherazade-travel.comwww.sherazade-travel.com

عمانJordan Classical ToursBاالردن الكالسيكي للسياحة والسفراالردن الكالسيكي للسياحة والسفر
،مجمع 193جبل الحسين،ش خالد بن الوليد،

710،مكتب 7عادل القاسم ط
56200525620053operations@joctours.comwww.joctours.com

عمانGrand Tours Bجراند للسياحه و السفرجراند للسياحه و السفر
، ،بناية 246تالع العلي،شارع المدينة المنورة،

501، مكتب 5،ط 246رقم
56257765625775mahmoud@grand-jo.com0

نوافذ االردن للسياحة والسفرنوافذ االردن للسياحة والسفر
Windows of Jordan Tours & 

Travel
Bعمان

، 5،جبل عمان، ط247 زهران،االمير محمد،

506مكتب 
46194024619404sami@windowsofjordan.comwww.windowsofjordan.com
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عمانDiscovery Circle Tours Bاالستكشاف الدائرية للسياحة والسفراالستكشاف الدائرية للسياحة والسفر
/ ،جبل اللويبدة 22جبل اللويبدة،الباعونية،

العبدلي
46419594610095jack@jct.com.jowww.discoverycircle.com

المدن المباركة للسياحة والسفرالمدن المباركة للسياحة والسفر
Blessed Cities Tours  

BCT
Bعمان

-، سيتي بالزا_،وادي صقرة 106شارع عرار،  - 

6طابق 
46222154622216bct@blessedcitiestours.com

البتراءGo Jordan Travel & TourismBمهدي احميد خليل النوافلةاذهب إلى االردن للسياحة والسفر

 السياحي،بجانب فن، بالقرب من مطعم،-

القنطرة

 

03 2155551
03 

02159411
info@gojordantours.comwww.gojordantours.com

زيدان الزالبيه وشريكتهاالردن عبر البتراء للسياحة والسفر
Jordan Via Petra  Travel  

&Tourism
Bوادي رم

-، ،،وادي رم، قرب المسجد-ش المدرسة،  ، 

شارع مدرسة البنات

077 

7741118
-m.altamimi@jordanviapetra.comwww.jordanviapetra.com

info@ijazatravel.comwww.ijazatravel.com-5531339،الحي السلطاني263تالع العلي،المدينة المنورة،عمانIjaza Way Tours & Travel  Bطريق االجازة للسياحة والسفرطريق االجازة للسياحة والسفر

نسيبة المحاميد وشريكتهامكتب فسحة البتراء للسياحة والسفر
Petra Voyage Travels / PV 

Travels  
Bالبتراء

 ،السياحي،،البتراء ،وسط البلد، دوار الشهيد،-

مقابل البنك العربي
03 2155559

03 

2159933
khaled@pvt.jowww.pvt.jo

54115505411412laura@discoverjordan.comwww.discoverjordan.comالحجاز،مجمع قاق،دابوق،مجمع قاقيش،-عمانDiscover Jordan ToursBاكتشف االردن السياحياكتشف االردن السياحي

عمانTaleen Tours and TravelBتالين للسياحة والسفرتالين للسياحة والسفر
-، عبدهللا. ش/،الرابية 7عبدهللا بن رواحة ،. ش  

2مكتب رقم / 3الطابق  /7عمارة /بن رواحة 
55167885542177murad@taleen-tours.comwww.taleen-tours.com

معانJordan History Tours & TravelBأنس أحمد محمد الطويسيتاريخ االردن للسياحة والسفر

لواء البتراء وادي موسى،شارع 

،معان بالقرب من فندق البتراء 33الزهور،

باالس طابق 

03-2159990
03 

2159990
info@jordanhistorytours.com

www.jordanhistorytours.co

m

صالح وسناننغم االردن للسياحة والسفر
Jordan Nagham Travel & 

Tourism
Bعمان

مكة , زهران، ش الضمان االجتماعي  ش 

،ام 39،

اذينة

55350625535063muna@jordan-nagham.comjordan-nagham.com

عمانBright Star Travel & TourismBنضال زناد وشريكتهالنجم الساطع للسياحة والسفر

اجاردنز، . ،عمان، ش51تالع العلي،الجاردنز،

، فوق مطعم الكلحة 1مجمع الجاردنز، ط

السياحي

55305055530508info@brightstar-jo.comwww.brightstar-jo.com

عمانGlobal Travel & Tourism Bجلوبال للسياحه والسفر والحج والعمرةجلوبال للسياحه والسفر والحج والعمرة
- ،عمارة الباسم 66تالع العلي،وصفي التل،

الدوار الخامس
55499375549917jawad@globaljo.netglobaljo.net

5800050-06،وادي السير3سعيد المفتي،.حي الصويفية،شعمانAstra Travel & TourismBاسترا للسياحه والسفراسترا للسياحه والسفر
06-

5862812
firas@astrabookings.comwww.astrabookings.com

معانWhy jordan Travel&ToursimBصالح موسى هارون الهالالتلماذا االردن للسياحه والسفر

-لواء البتراء وادي موسى،الشارع السياحي،

بالقرب / المنطقة السياحية/وادي موسى /،معان

من فندق بترا بلس

03-2155005
03 

2155004
info@whyjordantours.comwww.whyjordantours.com



فئة المكتب

Aتذاكر 

Bوافدة 

Cصادرة 

Dحج وعمرة 

website المدينة

 والمسموح لها نشاط السياحة الوافدة19/8/2020 حتى تاريخ 2020المكاتب المرخصة لدى الجمعية والوزارة لعام 

اسم المكتب باللغة االنجليزيةإسم المنشاةاإلسم التجاري
المنطقة، الشارع، رقم )العنوان 

(العمارة، مالحظات إضافية
البريد االلكتروني الرئيسي الفاكس الهاتف

56726265672627asarhan@highlands-travel.comwww.highlands-travel.com،مجمع العود130تالع العلي،وصفي التل ،عمانHighlands Travel & TourismBالمرتفعات للسياحة و السفرالمرتفعات للسياحة و السفر

عمانNear East Tourists CompanyBالشرق القريب للسياحة والسفرشركة الشرق القريب للسياحة والسفر
،دوار الداخلية ،داخل -الملكة علياء،. العبدلي،ش

فندق جراند بالس
06/56625185685490operationjo@netours.com-

عمانExotic TravelsBالرحالت الغريبة  للسياحة والسفرالرحالت الغريبة  للسياحة والسفر
اللويبده -،شميساني 44 العبدلي،الملكة نور،

ط ارضي-مجمع زينه -الغربي 
56690515669051info@exotictravelsjordan.com

www.exotictravelsjordan.co

m

التألق للسياحة والسفرالتألق للسياحة والسفر
Glory Of Jordan Travel & 

Tourism
Bعمان

،إشارة 72الملكة رانيا العبدهلل،. الجبيهة،ش

الدوريات الخارجية، مجمع اللوزي بالزا، مكتب 

17رقم 

53340055334009Omar@glorytt.comWWW.GLORYTT.COM

عمانVenesia Travel &TourismBفينيسيا للسياحه والسفرطلة عمان للسياحه والسفر

تالع العلي،شارع عبدهللا بن 

مجمع غازي -،الرابية،حي السالم15رواحه،

الدباس

55223315542331venesiajo@gmail.com-

عمانNay jordan ToursBناي االردن للسياحة و السفرناي االردن للسياحة و السفر
 1،مجمع الخرابشة ط-مرج الحمام،االمير حمزة،

8مكتب 
57119955711995daoud@nayjordantours.com-

عمانDarna Travel & ToursimBدارنا للسياحة والسفردارنا للسياحة والسفر
دوار - ،شارع مكة 152حي خلدا،شارع مكة ،

الكيلو
55232255541706 kamal@darnatravel.comwww.darnatravel.com

عمانBook2JordanBاحجز لالردن للسياحة والسفراحجز لالردن للسياحة والسفر
،مجمع 111تالع العلي،وصفي التل ،

201البكري،مكتب 
55229915522961hussein@book2jordan.comwww.book2jordan.com

مصطفى محمد سعيد نوفلاالكوان المتعددة للسياحة والسفر
Jordan Private Tours & Travel 

/ Multiverse Tours &Travel
Bعمان

،بناية عادل 206جبل الحسين،خالد بن الوليد،

2، ط207القاسم ،مكتب 

079 

5700648
-jptt@jordanprivatetours.netjordanprivatetours.net

المنظم العالمي للسياحة و السفرالمنظم العالمي للسياحة و السفر
 Global Organiser Travel & 

Toursim
Bعمان

-، 2ط - ،ام السماق الجنوبي43يزيد االسدي، ، 

ضاحية االمير راشد
06-5866778

06-

5866788
anan@globalorganiser.comwww.globalorganiser.com

يوتا للسياحة والسفريوتا/ االيجابي للسياحة والسفر 
Positive Travel and 

Tourism/Yota
B353714895523411،الطابق 210تالع العلي،وصفي التل،عمانincoming@yotatravel.comwww.yotatravel.com

عمانTrip 500 ToursBالرحلة خمسمائة للسياحة والسفرالرحلة خمسمائة للسياحة والسفر

،عمارة 9جبل الحسين،خالد بن الوليد،

الشرقاوي

 

46111274611129info@trip500.comwww.trip500.com

عمانSaltus Travel & Tourism Bسالتوس للسياحة والسفرسالتوس للسياحة والسفر

،الطابق الثالث 1الجبيهة،شارع احمد الطراونة ،

 

info@saltustravel.com 
53540205354025operation@saltustravel.comwww.saltustravel.com

الرحالة الثالثه للسياحة والسفرالرحالة الثالثه للسياحة والسفر
Three Voyagers For Travel 

and Tourism
Bعمان

 االميرة ثروت،مجمع جوا،الحي ضاحية االمير،-

1الطابق - راشد ،مجمع جوانا
58299795829979sanaa@3voyagers.comwww.3voyagers.com
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معانArtist ToursBعبدالعزيز ابراهيم عودة الحسناتالفنان للسياحة والسفر
،وادي 0لواء البتراء وادي موسى،السياحي،

موسى
03-2157561

03-

20154561
info@jordanartisttours.comwww.jordanartisttours.com

258241590reyad@experiencejordan.com0،الطابق 44حي الصويفية،علي نصوح الطاهر،عمانExperience Jordan AdventuresBتجربة االردن للسياحة والسفرتجربة االردن للسياحة والسفر

عمانStars Sky TravelBسماء النجوم للسياحة والسفرسماء النجوم للسياحة والسفر
،مقابل حبيبة 202تالع العلي،المدينة المنورة،

409مكتب 4مجمع سعد -المركزي 
55222365522237info@starsskytravel.com  www.starsskytravel.com

عبير االردن للسياحة والسفرعبير االردن للسياحة والسفر

Jordan Aroma Travel & 

Toursim/ Nawafir Travel & 

Tours

Bعمان
قرب -،حي الرضوان 243 زهران،عرار ،

3ط-مستشفى االستشاري 
55629405562941operationjo@nawafir-tours.comwww.jordanaroma.com

جغرافيا االردن للسياحة والسفرجغرافيا االردن للسياحة والسفر
Jordan Geography For Travel 

&Toursim
Bعمان

،حي العدلية،عمارة 35 العبدلي،الملك حسين،

3ط -المتحدة للتامين 
46529620info@jordangeography.comwww.jordangeography.net

عمانAisha ToursBعائشة للسياحة والسفرعائشة للسياحة والسفر
مجمع -الشميساني،الملكة رانيا،،دوار الداخلية 

الطابق السادس عشر- بنك االسكان
56747495688514info@aisha-tours.comwww.aisha-tours.com

عمانJordan Direct ToursBالسياحة المباشرة للسياحة والسفرالسياحة المباشرة للسياحة والسفر
،عمارة 7حي الصويفية،شارع شيحان عقلة،

2الطابق -ابزاخ 
59382385920704info@jdtours.comwww.jdtours.com

عمانInto Jordan Travel & TourismBمهران غالب حميد ابو سويلمنحو االردن للسياحة والسفر

-، مجمع-،الرابية 11كابول،  

هارون

 

55350655535065
info@jordania-aventura-

drivers.com

www.jordania-aventura-

drivers.com

عماد خالد محمود ظاظامؤسسة عماد ظاظا للمغامرة والتحدي
Jordan Adventure Camp/Imad 

Thatha For adventure
Bعمان

مجمع نتالي - ،خلدا 4تالع العلي،عامر بن مالك،

2 الطابق 4

079 

6698822
0imadthatha@hotmail.com

حلم االردن للسياحة والسفرمعنا احلى للسياحة والسفر
Dream Jordan Travel and 

Tourism
Bعمان

،خلدا، الجاردنز، 337تالع العلي،وصفي التل ،

407، مكتب رقم 337وصفي التل، عمارة رقم 
5529090-malzoubi@dream-jordan.comwww.dream-jordan.com

عمانJordan Valley TravelBوادي االردن للسياحة والسفرطلة وادي االردن للسياحة والسفر

،اللويبدة 4 العبدلي،شريف راضي،

الشمالي

 

56068185606818sales@jordanvalleytravel.com0

 ناعور،شارع السالم،عمانTREKS Travel & Tourism Bمشيا على االقدام للسياحة والسفرمشيا على االقدام للسياحة والسفر
079 

7557888
-adventure@treks.jowww.treks.jo

عمانSkylight Travel and TourismBشركة زيد احمد ابو زيد وشركاهنور السماء للسياحة والسفر

،الدوار السابع 31وادي السير،صالح الصمدي ،

بجانب شركة اورانج 

 

58115055811505reservations@skylight-tours.comwww.skylight_tours.com

عمانAlliance Travel & TourismBالتحالف للسياحة والسفرالتحالف للسياحة والسفر
،حي الرحمانية، 54صويلح،خير الدين المعاني،

1، ط3خريسات سنتر 
5349944info@alliancedmc.comwww.alliancedmc.com
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jordanholiday@yahoo.co.ukwww.jordanholiday.com-45529444،ط164حي أم السماق،مكه،عمانJordan Holidays TravelB+Cعلي الرواشدة و شريكتهالعطلة االردنية للسياحة

عمانSadan Travel & tourism B+Cسهير المشني وايهاب عبدالوهابسدن للسياحة والحج والعمره
،مجمع لؤلؤة 8 العبدلي،امية بن عبد شمس،

207العبدلي مكتب 
46528284652820hushus.jebril@gmail.comwww.sadantours.com

1،الجاردينز، ط99تالع العلي،وصفي التل،عمانWhale Travel & ToursimB+Dعماد الحسيني وشريكهالحوت للسياحه

5513628 / 

5527923 / 

5519205

5533175whale@flyjordan.com.jo-

مؤسسة الغزاوي للسياحة والسفر والحج 

والعمره
محمد خليفه محمود الغزاوي

Al Ghzawi Foundation 

Travel&& Tourism
B+Dإربد

مدينة إربد،شارع الهاشمي،الزحراوي، ط 

المصبغانية الشمالية/ارضي، الهاشمي
02-7277020

02-

7277020
a.lgzawi2012@yahoo.com-

عمانHajjat TourB+Dطالل عيسى كايد حجاتحجات للسياحه والسفر والحج والعمره
،عين 429صويلح،شارع الملكه رانيا العبد هللا،

الباشا
53449935353509osama@hajjattours.comwww.hajjattours.com

برج العرب للسياحة و السفربرج العرب للسياحة و السفر
ARAB TOWER Travel & 

Tourism
B+D58298005829801،وادي السير6حي الصويفية،شارع الوكالت ،عمانinfo@arabtower-travel.comwww.arabtower-travel.com

وكالة زعترة وشركاهموكالة زعترة وشركاهم للسياحة والسفر
Zaatarah & Co. Tourist and 

Travel Agency
A+Bعمان

،مقابل المحكمة 49 العبدلي، الملك حسين،

القديمة
40015164655011admin@zaatarah.comwww.zaatarah.com

46375864617614info@atlastours.netwww.atlastours.net،بناية البشارات43المدينة،الملك حسين،عمانAtlas Travel & Tourist AgencyA+Bوكاله اطلس للسياحه والسفروكاله اطلس للسياحه والسفر

،7زهران،مثقال الفايز،عمانZaid Tours and Travel AgancyA+Bفخري بشير زايد و شركاهوكالة زايد للسياحة
4637827/46

25197
4654709info@zttint.comwww.zttint.com

56799505679954hanna@nebotours.comwww.nebotours.com،اللويبدة الغربي9الشميساني،عبد هللا بن عمر،عمانNEBO TOURSA+Bاثار لإلستثمارات السياحيةمكتب نيبو للسياحة

58288010management@hashweh.comwww.hashweh.com،ط االول33حي الصويفية،علي ناصوح الطاهر،عمانHashweh Travel & TourismA+Bسوزان ابو غزالة و شركائهامؤسسة حشوة للسياحة والسفر

اميرال للسياحة
اميرال للسياحة والسفر محدودة 

المسؤولية
Amiral Tours & TravelA+Bعمان

، مجمع 7،الدوار11 زهران،شارع زهران،

زهران بالزا،ط ارضي
58580445862218ticketing@amiraltt.comwww.amiraltt.com

االستكشاف للسياحة والسفرمكتب السياحة الدائرية
Discovery Travel & ECO 

Tourism
A+Bعمان

،عمان، الرباحية الشمالية، 51عبدالكريم معاذ،

51دابوق ، ش عبدالكريم معاذ ، عمارة رقم 
56979985638183discovery@disovery1.comwww.discovery1.com

عمانAmana Tourism ServicesA+Bامانة للخدمات السياحيةامانة للخدمات السياحية

/ ،دوار الداخليه 14والده بنت المستكفي،. ش

مقابل المركز الصحي /بجانب وكالة االنباء بترا  

الشامل

56503015650308info@amanatours.comwww.amanatours.com
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زين جميعان وشريكتهازين للسياحة والسفر
ZEIN TRAVEL AND 

TOURISM 
A+Bعمان

،قرب المركز 28زهران،سليمان الحديدي ،

العربي
59214935921495info@zein-travel.comwww.zein-travel.com

داود للسياحة و / كنده للسياحة والسفر 

السفر سابقا
255638440info@kindatravel.com.johttps://kinatravel.com.jo،ط65،65الفحيص،الحجاز البلقاءKinda Travel & TourismA+Bكنده للسياحة والسفر

59350355935038info@guarantee-tours.comwww.guarantee-tours.com،جبل عمان،الدوار الخامس18 زهران،الكندي،عمانGuarantee Travel & EventsA+Bعبدالحميد جمال عبدالحميد قطيشاتالضمان للسياحة والسفر

55631335563633،حي ام اذينة الشرقي43زهران،مكة،عمانGolden Star Travel & TourismA+Bيحيى ابراهيم عبدالحميد صالح النجم الذهبي للسياحه والسفر
yahya@goldenstar-jordan.com; 

info@goldenstar-jordan.com
www.goldenstar-jordan.com

عمانDiscovery BespokeA+Bبراعة االستكشاف للسياحة والسفربراعة االستكشاف للسياحة والسفر
،عمان، الرباحية51شارع عبدالكريم معاذ، ،-  

الشمالية، دابوق
06-56979985698183asaad@discoverybespoke.comwww.bespokediscovery.com

عمانPacific Travel & ToursimA+Bباسفيك للسفر والسياحةباسفيك للسفر والسياحة
مبنى بالزا -  ،وداي صقرة106 العبدلي،عرار ،

6طابق -سيتي  
06-4622177-sales2@pacific-jo.com-

53،46221514651125info@jet.jowww.jet.jo العبدلي،الملك حسين ،عمانJET-Jerusalem Express TravelA+B+Cابو السعود والشهابي(وكالة ابو السعود)وكالة القدس للسفر 

101،56971025697104fadi.m@pttco.comwww.pttco.comالشميساني،عبدالحميد شرف،عمانPetra Travel & Tourism A+B+Cالبتراء للسياحة و السفربترا للسياحة

امين قعوار وأوالدهسياحة وسفر/ امين قعوار واوالده 
Amin Kawar & Sons Travel & 

Tourism
A+B+C24،56046765604649الشميساني،عبد الحميد شرف،عمانreem.andoni@kawar.comwww.kawartours.com

56624225662422hr@suntours.jowww.suntoursjo.com،وادي صقرة242عرار مصطفى وهبي التل ،عمانSun Tours Travel & TourismA+B+Cم.م.النهضة للخدمات التجارية ذمكتب الشمس للسياحة والسفر

عمانRoyal ToursA+B+Cالملكية االردنية للسياحة والسفررويال تورز
 الحي السهل  7،الدوار 1شارع عبد هللا الحمود،

مبنى مسافرين الملكية االردنية, 
58228115827602dmc@royaltours.com.jowww.royaltours.com

عمانNational ToursA+B+Cاألهليه للسياحةاألهليه للسياحة
،منطقة العبدلي، 23الشميساني،رفيق العظم،

2خلف حديقة االمير هاشم للطيور،ط

5653999-

8/5682053-

4

5680424bater@nationaltours.cc-

-46211124621113amani.qassim@eastern.com.jo،العبدلي10 العبدلي، مرتضى الزبيدي،عمانEastern Travel &TourismA+B+Cالشرقية للسفر والسياحةالشرقية للسفر والسياحة
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عمانTania ToursA+B+Cبشارة صوالحة وشريكتهمؤسسة تانيا للسياحة والسفر
، مجمع 224 العبدلي،شارع الملك حسين،

3روبين، ط
46111414633719info@taniatours.com.jowww.taniatours.com.jo

-3،58000505922411aliya@bawaditours.netحي الصويفية،سعيد المفتي،عمانBawadi ToursA+B+Cعطا ابو طاعة وشركاهوكالة البوادي للسياحة

مكتب الشرقيون للسياحة والسفر
الشرقيون لالستثمارات السياحية 

المحدودة المسؤولية
The Orientals Travel Services  A+B+C22،56076095683876الشميساني،ش عبدالحميد بن باديس،عمانOrientals@otigroup.comwww.otigroup.com

م.م.المروج الخضراء للسياحة والسفر ذالمروج الخضراء للسياحة والسفر
Green Meadows Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

بناية  -30بناية رقم -شارع سعد بن أبي وقاص

،ام اذينة30الناعوري، 
50044555004456gmtt@naouri.comwww.naouri.com

عمانGolden Crown ToursA+B+Cسالم سليم الياس عودهمكتب التاج الذهبي للسياحة
،ط 137تالع العلي،ش المدينة المنورة،

5 
55112005511202director@goldencrown.jowww.goldencrowntours.com

عمانGreen Arrow ToursA+B+Cالسهم االخضر للسياحة والسفرالسهم االخضر للسياحة والسفر
حي الصالحين،سليمان الطوقان،ال يوجد، 

1الصويفية،  مجمع آدم ، الطابق 
55288005528977fdakkak@gat.jowww.gat.jo

الفا الدولية للسياحة والسفرالفا الدولية للسياحة والسفر
Alpha International For Travel 

& Toursim
A+B+Cعمان

،عمارة 61الشميساني،عبد الحميد شرف،

1ستراند ،ط
56671005667102info@alpha-intern.comwww.alpha-intern.com

عمانEagles Travel &TourismA+B+Cالنسور للسياحة والسفرالنسور للسياحة والسفر
قرب البنك -،وسط البلد 39الملك حسين،. ش

مقابل ساعات كاسيو، ط ارضي- المركزي 
46456404623806info@eagles.jo-

،46جبل عمان،الملكة نور،عمانVision Travel & TourismA+B+Cايام الشمس/ الرؤيا للسياحة و السفر الرؤيا للسياحة و السفر

5858322 - 

077706609

1

5819368
hamzeh.khashman@jordanaviatio

n.jo
-

عمانRimal Travel & TourismA+B+Cرافع الطاهات وايمان الحياريرمال للسياحة والسفر
،بين جسر 240تالع العلي،المدينة المنورة،

3، ط1مجمع سعد , الواحة وجسر الجامعة 
5511835/65511820rimaltours@nets.com.jo-

40،5004800الشميساني، جابر بن حيان،عمانMaltrans Travel & TourismA+B+Cمالترانس للسياحة والسفرمالترانس للسياحة والسفر
06-

5626142
amjadmuzaffar@maltrans.comwww.maltrans.com

عمانAl Munjed Travel and TourismA+B+Cالمنجد للسياحة والسفرالمنجد للسياحة والسفر
، ابراج اعمار،ط 6،الدوار 95شارع زهران،

ارضي
55505555550567info@creative-tour.comwww.creative-tour.com

عمانSamara Travel & TourismA+B+Cفادي سماره وشريكتهسماره للسياحة والسفر
،مجمع النور 1تالع العلي،المدينة المنورة،

4التجاري، ط
55425725542512rima@samara-travel.net-

المدراء للسياحة والسفرالمدراء/ مسار لالستثمارات السياحية 
Travel Masters / Almudara For 

Travel & Toursim
A+B+Cعمان

،شميساني، بجانب 58العبدلي،شاكر بن زيد ،

كازية الحدائق
56223455620091holidays@travelmastersjo.comwww.travelmastersjo.com
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55106105936264thamer@crystaltours-jo.comwww.crystaltours-jo.com،عبدون الشمالي7زهران،كمال جنبالط،عمانCRYSTAL TOURS A+B+Cثامر الحوراني وشريكهكريستال للسياحة والسفر

االصالة للسياحة والسفرالمستشار للعطالت وللسياحة والسفر
Adviser Holidays for Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

مجمع اريج - 3،ط210تالع العلي،وصفي التل،

التجاري
55383255523411ahmad@advisertours.comwww.adviserholiday.com

مجموعة  ترافكو القابضة للسياحة والسفر 

واالستثمارات السياحية والفنادق
5666866-2،06الشميساني،الشريف ناصر بن جميل،عمانTravco JordanA+B+Cاالردن/ مجموعة ترافكو القابضة 

06-

5666877
travco.jordan@travco.comwww.travcotravel.jo

عمانCompass HolidaysA+B+Cالبوصلة للسياحة والسفرالبوصلة للعطالت
،عمارة 112عبدالحميد شرف،. الشميساني،ش

الفردوس، الطابق االرضي

5680188- 

5639330
5690491essam@compass-holidays.netwww.compass-holidays.net

8،55255995525826Ticketing1@orientstarjordan.netwww.orientstarjordan.netتالع العلي،اسماعيل حجازي،عمانOrient Star travel &TourismA+B+Cنجمة الشرق للسياحة و السفرنجمة الشرق للسياحة و السفر

الزرقاءAl Amal Travel & TourismA+B+Cعيسى عفانه وشريكتهمكتب االمل للسياحة والسفر
-، بجانب مشاوي النواس-الزرقاء،الملك طالل،

مقابل مطعم ابو اكرم
4799222-essa.afaneh@alamaltt.comwww.alamaltt.com

 (تاج محل)األخطبوط / جت للسياحة والسفر 

ً سابقا
عمانJTT Travel & ToursA+B+Cجت للسياحة والسفر

،جبل 6الكلية العلمية االسالمية،.  زهران،ش

عمان، بناية فندق االنتركونتينانتال األردن، 

الطابق األرضي

46484704648490info@jtt.com.jowww.jtt.com.jo

46290004629003osama@globaltravel-jo.comWWW.globaltravel-jo.com،مقابل البنك المركزي53 العبدلي،الملك حسين،عمانGlobal Travel & ToursimA+B+Cالكون للسياحة والسفروكالة شذى العالمية للسياحة والسفر

49،46131234614123STEPS@AMADEUS.JOfacebook.com/stepstravel المدينة،الملك الحسين،عمانSteps Travel & ToursimA+B+Cرامي فارس حمدان الجدعخطوات للسياحة والسفر

عمانRene Travel & TourismA+B+Cاإللكترونية للسياحة والسفررينيه للسياحة والسفر
،خلدا، مجمع الرواد 24تالع العلي،خليل السالم،

2التجاري، ط
55636345563165anas@rene.jowww.rene.jo

عمانOne World Travel & ToursimA+B+Cعالم واحد للسياحة والسفرعالم واحد/ الفيافي للسياحه والسفر 
-،مجمع العيساوي 1وادي السير،عبدهللا غوشة،

حي الروابي/3ط /الدوار السابع 
58144665814467info@owtjo.com-

-55620705562073info@yaratours.jo،ام اذينه7 زهران،مكة المكرمة،عمانYara Travel &TourismA+B+Cيارا للسياحه والسفريارا للسياحه والسفر

عمانJordan Road Travel & ToursimA+B+Cطريق االردن للسياحة والسفرطريق االردن للسياحة والسفر
،بجانب البنك 103عرار،-  زهران،وادي صقرة 

103خلف بناية -القاهرة 
46588104658891maz@jordan-road.comwww.jordan-road.com

البسفور للسياحه والسفرالبسفور للسياحه والسفر
Bosphorus for Travel & 

Tourism Agency
A+B+Cعمان

خلف شارع -وادي السير،ممدوح الصرايره 

،حي الروابي20مكة،
552273/4-fadi@bosphorus.com.jowww.maximumstore.com
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عمانLevel Travel & TourismA+B+Cعزات كامل ابراهيم الخطيبالمستوى للسياحة والسفر
-، منطقة وادي/،حي الروابي95المدينة المنورة،  

السير
58856565856970info@level-travel.comwww.level-travel.com

مفاتيح االردن للسياحة و السفرمفاتيح االردن للسياحة و السفر
Keys Jordan Travel and 

Tourism  
A+B+Cعمان

فندق جراند -جبل الحسين،الملكة علياء 

الحي المدينة /باالس،داخل فند،دوار الداخلية

عرجان/الرياضية

06-5664449
06-

5657570
gm@keysjordan.com

www.facebook.com/keystrav

eljo

المقر للسياحة والسفرالمقر للسياحة والسفر
Al-Maqar for Tourism and 

Travel
A+B+Cعمان

، 10الشميساني،عصام العجلوني،

العبدلي،الطابق االرضي
56267005626701malzaghlawan@cozmotravel.com0

259337115931726johny@blisstravelgroup.com0،عبدون الشمالي ،الطابق 25 زهران،القاهرة،عمانMaqsura Travel &Tourism A+B+Cالمقصورة للسياحة والسفرالمقصورة للسياحة والسفر

عمانBoarding PassA+B+Cبطاقة الصعود للسياحة والسفربطاقة الصعود للسياحة والسفر

           المدينة المنورة،عمارة ال،دوار الكيلو،-

                                                            

                                                            

58336600
bassam.qussous@boardingpassjo.

com
www.boardingpassjo.com

58509095868055wael@kayedtours.comwww.kayedtours.com، مجمع الحسيني38شارع عبد هللا غوشه،عمانKayed Tours A+B+C+Dورثة ياسين خليل كايد كايدمؤسسة كايد للسياحة

عمانAl Hani Travel &ToursimA+B+C+Dمحفوظ ابو الفي وشركاهالهاني للسياحة والسفر
،مقابل عمارة جوهرة 187 العبدلي،الملك حسين،

القدس

5695701/2/

3/4
5695705info@alhanitravel.comwww.alhanitravel.com

39،46390504659205nabil@ramadatours.comwww.ramadatours.com المدينة،الملك حسين،عمانRamada ToursA+B+C+Dنبيل وهاني حسنمكتب رمادا للسياحة

عمانMurjan Tours & Travel A+B+C+Dعطاهللا سليمان حسين ابو عسافمكتب مرجان للسياحه والسفر
،حي وادي 21حي الصويفية،عبد هللا غوشه،

السرور مجمع شعبان التجاري، ط ارضي
58222615827990murjan4@hotmail.com-

عمانDallas Travel & TourismA+B+C+Dداالس للسياحة والسفرداالس للسياحة والسفر
،  مقابل مجمع 206 العبدلي،شارع الملك حسين،

جاليريا
56663005666308info@dallasjo.comwww.dallasjo.com

االوائل للسياحة والسفراالوائل للسياحة والسفر
Travel One For Travel 

&Toursim 
A+B+C+D12،59020005937777عبدون الجنوبي،سلمان القضاة ،عمانadmin.amm@travelonegroup.comwww.travelonegroup.com

عمانGlory Tours A+B+C+Dشركة المبروم وشركاهالمجد للسياحه والسفر
مجمع /الشميساني،الشريف ناصربن جميل

،ط ارضي127رامز،
56535535665301marketing@glorytoursjo.comwww.gloryjordan.com

هوليدي /اليوم المقدس للسياحه والسفر 

للسياحة والسفر
عمانHoliday For Travel & ToursimA+B+C+Dاليوم المقدس للسياحة والسفر

حي الصالحين،شارع المدينة 

4،عمارة سعد 204المنورة،
55405545511971info@holidaytravel.jo

www.holidaytraveljordan.co

m

جبل النوراالردنية السعودية للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
عمانJabal  Al Nour  Travel & ToursA+B+C+Dعبدالباسط روبين محمد عبدالجليل

،دوار فراس، 175جبل الحسين، خالد ابن الوليد،

مجمع الحسيني ،ط االرضي
56211195623339jordanhaj@yahoo.comwww.jabalelnour.com
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256561005658557info@refadah.comwww.refadah.com،ط99الشميساني،عبدالحميد شرف،عمانRefadah Travel & TourismA+B+C+Dم.م.فاروق مراد وشريكه ذرفادة للسياحة والسفر

محمد قدوس زايد و شريكهبتونيا للسياحة والسفر والحج والعمرة
Batonya Travel &Toursim Haj 

&Umrah
A+B+C+D53303005373936،خلدا345تالع العلي،شارع وصفي التل،عمانAccount@batonya.comwww.batonya.com

عمانTeebah Al Bawadi A+B+C+Dريم ابو دعابس وشريكهاطيبة البوادي للسياحة و السفر
،مقابل 424 صويلح،ش الملكة رانيا العبدهللا،

بنك القاهرة عمان، فندق طيبة
53433255343116teebah99@hotmail.com-

أسرار العطالت للسياحة و السفر و الحج 

والعمرة
فراس جمال جابر حسن

Asrar Holidays Travel & 

Tourism
A+B+C+Dعمان

،مجمع برج 197جبل الحسين، خالد بن الوليد،

ط ارضي, الحسين
56810955681094info@asrarholidays.comwww.asraholidays.com

عمانArtemis Travel & TourismA+B+C+Dخليل ذياب سليمان المساعيدارتيمس للسياحه والسفر
،دوار الواحه 220تالع العلي،المدينة المنورة،

109-108، مكتب رقم 1مجمع البركه،ط 
55302265523151artemisjordan@hotmail.com-

الزرقاءAl Raya Travel & TourismA+B+C+Dمحمود علي درادكه وشريكتهالراية للحج والعمرة والسياحة والسفر
, ،الوسط التجاري ،حي الحسين 91قاسم بوالد،

مقابل جامع العرب
5396335353933313ALRAYA06@hotmail.com

مواكب للحج والعمره والسياحه والسفرمواكب للحج والعمره والسياحه والسفر
Mawakeb Hajj & Umrah & 

Travel & Tourism
A+B+C+Dعمان

حي الصويفية،علي نصوح 

-مقابل مخابز السفراء-،الصويفية25الطاهر،

2ط -مجمع عبد الحميد الحياصات 

58145455811583info@mawakebtours.comwww.mawakebholidays.com

صحارى الجديدة للسياحة والسفرصحارى الجديدة للسياحة والسفر
New Sahara For Travel & 

Toursim
A+B+C+D55090005533232،ط ارضي، خلدا148تالع العلي،مكة المكرمة،عمانzaid@kirresh.comwww.kirreshgroup.com

عمانPlaza HolidaysA+B+C+Dبالزا للعطالتبالزا للعطالت و السياحة والسفر
/ ،مجمع نينا26الشميساني،عبدالحميد شرف،

عمارة البنك االسالمي
56507215650722info@plazaholidays.comwww.plazaholidays.com

عمانHoners For Travel & ToursimA+B+C+Dالتشريفات للسياحة والسفرالتشريف للسياحة والحج والعمرة
،مقابل مركز هيا 28الشميساني،ايليا ابو ماضي،

الثقافي

5659696/56

76882/5659

560/565956

5676729ahmad.alsaleh@honorsjo.com-

عمانJafra Travel & Tourism A+B+C+Dجفرا للسياحه والسفرجفرا للسياحه والسفر
، مقابل 259تالع العلي،المدينة المنورة،

4مستشفى ابن الهيثم ،مجمع الباسم ،ط
55337005522500jafra@jafratravel.comwww.jafratravel.com

عمانAl Markib Tourism & TravelA+B+C+Dجالد وابو صوفةالمركب للسياحة والسفر
، 109الجاردنز،- وصفي التل . تالع العلي،ش

5مجمع حماده سنتر، ط االرضي، مكتب رقم 
55605625560563info@utt-jo.comwww.utt-jo.com

السرعة القصوى لوكالء المالحة والشحن 

والسياحة والسفر والحج والعمرة

السرعة لوكالء المالحة والشحن 

والسياحة والسفر والحج والعمرة

Speed for Shipping 

Agents,Shipping,Tourism,Trave

l,Pilgrimage and Umrah 

A+B+C+Dعمان

المدينة الرياضية،صرح الشهيد،العيسى،بجانب 

مدارس اكسفورد، مجمع العيسى، مكتب رقم 

3 
50502015050801asaad@speedjordan.comwww.speedjordan.com

عمانAjam Travel & TourismA+B+C+Dمجموعة آجام للتجارة و االستثمارآجام للسياحة والسفر
،الجاردنز،حي 7تالع العلي،محمد سالم الجنيدي،

تالع العلي الشرقي
56656665666393info@ajamgroup.comwww.ajmatours.com
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احمد ابو محفوظ وشركاهالبلد األمين للسياحة والسفر والحج والعمرة
Al Balad Al Ameen Travel & 

Tourism   
A+B+C+Dعمان

-، ،حي نزال110حي االخضر،- شارع الدستور   -

1الطابق 
43816164388686info@albaladalamen.comwww.albaaladalamen.com

مراد يعقوب وشركاهطوارق للسياحة والسفر والحج والعمرة
TAWARIQ TRAVEL AND 

TOURISM HAJJ AND UMRA
A+B+C+Dعمان

- ،حي الصالحين 150مكة،. تالع العلي،ش

152مجمع الحسيني رقم 
55487815548784Account@batonya.com

النخبة العربية للسياحة والسفرإمباير ترفل- النخبة العربية للسياحة والسفر 
Arab Elite Travel & Tourism - 

Empire Travel
A+B+C+Dعمان

،مجمع الباسم  257تالع العلي،المدينة المنورة،

134 شقة رقم 34 مكتب 3الطابق 
55399935530469info@empire.jo0

عمانCaravan Tours & TravelA+B+C+Dكرفان للسياحة والسفر والحج والعمرةكرفان للسياحة والسفر والحج والعمرة
،صويفية، مجمع 8حي الصويفية،شارع باريس،

1طابق -غالب ابو عبود
58282825828284g.m@caravanjo.comwww.caravanjo.com

145الملك حسين، عمارة رقم . العبدلي، شعمانAl Jude Travel & TourismA+B+C+Dالجود للحج والعمرةاالضحى للحج والعمرة والسياحة والسفر
5800666/ 

4646300
jalal.khashman@aljudetravel.com

،-الزرقاءSmile Travel & TourismA+B+C+Dابراهيم حرب وسلطان مصطفىاالبتسامة للسياحة والسفر 05/3982021،مقابل مطعم ابو كرم-الملك طالل،
06-

5531024
smiletravel12@gmail.comwww.smiletravel.jo

دايموند للسياحه والسفردايموند/بريق الماس للسياحة و السفر
DIAMOND TRAVEL AND 

TOURISM
A+B+C+Dعمان

،الطابق 63 العبدلي،سليمان النابلسي،

2 

اللويبدة

065693322/

065693321
9.627E+10info@diamonddmc.comwww.diamonddmc.com

خالد عبدهللا احمد القرعانمالك للسياحة والسفر والحج والعمرة
Malak forTourismand 

travelAnd Haj and Umrah
A+B+C+Dعمان

 مرج الحمام،الشارع الرئيسي ،،مبنى البنك 

الطابق االول- االسالمي 
57167805865480

MALAK_travel.and.tourism@hot

mail.com

عمانRefan Travel & TourismA+B+C+Dابو زناد و عيادريفان للسياحة والسفر
،الطابق الثاني 13حي الصويفية،ش باريس،

/204

5814949/58

14945
5814942firas@refantravel.comwww.refantravel.com

264،50034005003414ask@nashmi.travelwww.nashmi.travelالملك حسين ،. العبدلي،شعمانNashmi Travel&TourismA+B+C+Dالنشمي للسياحه والسفرالنشمي للسياحه والسفر

محمد انس عمار و شريكهاريج االيمان للسياحة والسفر والحج والعمرة
Areej Aleiman For Travel & 

Tourism-HAJJ&UMRAH
A+B+C+Dعمان

،مجمع العتوم 98تالع العلي،وصفي التل ،

106التجاري  مكتب 
5672525-info@areejaleiman.com

www.AREEJALEIMAN.C

OM

عمانFairmont Travel& ToursimA+B+C+Dفيرمونت للسياحة والسفرفيرمونت للسياحة والسفر
الشميساني،عبد الحميد شرف،مطالقة،مجمع 

مطالقة سنتر  علي ناصوح
56655775665577GM@FAIRMONTTOURS.COMFAIRMONTTOURS.COM

عمانBeyond TravelA+B+C+Dما وراء السفر للسياحة والسفرما وراء السفر للسياحة والسفر

-، ،وادي231عرار،  

صقره

 
56500055659005

Nancy.Dabbas@beyondtraveljo.m

e
www.beyondtraveljo.me

عمانSanta fe Travel & TourismA+B+C+Dسانتافيه للسياحة والسفرسانتافيه للسياحة والسفر
،الدوار السابع، 17حي السهل،هرم بن قطبة،

4عمارة بوابة عمان، ط 
58599985859958Tamer.abukaraki@santafe.jowww.santafe.com.jo

mailto:jalal.khashman@aljudetravel.com


فئة المكتب

Aتذاكر 

Bوافدة 

Cصادرة 

Dحج وعمرة 

website المدينة

 والمسموح لها نشاط السياحة الوافدة19/8/2020 حتى تاريخ 2020المكاتب المرخصة لدى الجمعية والوزارة لعام 

اسم المكتب باللغة االنجليزيةإسم المنشاةاإلسم التجاري
المنطقة، الشارع، رقم )العنوان 

(العمارة، مالحظات إضافية
البريد االلكتروني الرئيسي الفاكس الهاتف

عمانAcacia Travel & TourismA+B+C+Dاكاسيا للسياحة والسفراكاسيا للسياحة والسفر
،مجمع نور 269المدينة المنورة،. تالع العلي،ش

5ط/بنك القاهره / التجاري
55120405512046mamoun@acacia2travel.comwww.acacia2travel.com

58291115829113ام اذينة: ،المنطقة157،1 زهران،زهران عمانThe Travel BoutiqueA+B+C+Dبوتيك للسياحة والسفربوتيك للسياحة والسفر
zafer@ttbjo.com; 

nada@ttbjo.com
www.ttbjo.com

الحكيم للسياحة و السفر و الحج و العمرةالحكيم للسياحة والسفر والحج و العمرة

Al Hakeem Travel And 

Tourisem And Pilgrimage and 

Umrah 

A+B+C+Dعمان
- ،الدوار السابع 15حي الروابي،عبدهللا غوشة ،

من منطقة وادي السير
58134320info@alhakeemtours.com-

15،55101985510179info@montana-jo.comwww.montana-jo.comتالع العلي،وصفي التل ،عمانMontana Travel & TourismA+B+C+Dمونتانا للسياحة والسفرمونتانا/ ليزا للسياحة والسفر 

االجنحة الحصرية / الحصرية للسفر 

للسياحة والسفر سابقاً
عمانExclusive TravelA+B+C+Dاجنحة السفر الحديثة للسياحة والسفر

شارع - عرجان-  العبدلي،شارع االستقالل

قرب مستشفى - ،مجمع  السالم 19زرياب،

االستقالل

079 

8888622
0

reservation@exclusivetravel.com.j

o
0

عمانShahriar Travel & Tourism A+B+C+Dشهريار للسياحة والسفرشهريار للسياحة والسفر
،مجمع رائد 72تالع العلي، حي بركة،الجاردنز ،

التجاري
56396005697600info@shahriartravel.comwww.shahriartravel.com

5522888،ام اذينه، سوق الذهب3حسام الدين القيمري،عمانParadise Travel & Tourism A+B+C+Dبرادايس للسياحة والسفربرادايس للسياحة والسفر
06-

5522886
Eyas@paradisejo.com 0

الغروب لالستيراد والتصديرجمال االردن وسحرها للسياحة والسفر
The Beauty and Charm of 

Jordan Travel&Tourism
A+B+C+Dعمان

مجمع -تالع العلي،دوار الواحة 

-مجمع النعمان مول -،دوار الواحة179النعمان،

2طابق 

079 

5220345
0shami21769@gmail.com0

عمانDeal Travel & TourismA+B+C+Dديل للسياحة والسفرديل للسياحة والسفر
، السوارية 181تالع العلي،المدينة المنورة،

، بجانب شركة جاكور103، مكتب 1سنتر، ط
55400405540040gm@dealtraveljo.com-

71،9/56981285698129info@abuannabtours.comwww.abuannabtours.com العبدلي،سليمان النابلسي،عمانAbu Annab Travel & TourismA+B+Dمحمد ابو عناب و شريكهابو عناب للسياحة و السفر


