
فئة المكتب
(A) تذاكر
(B) وافدة

(C) صادرة
(D) حج وعمرة

(E) ًداخلية حصرا

احه الوط  فامكتب الس ل هاشم ال عمانNational Tourist Office Aسمر جم
،39،المنطقه: وسط  الملك حس

لد  ال
/ط ار 

46233884636293Mureb@alshurafatravel.com

احة والسفر ت المقدس للس كتهب اوي و ن
Beit Al Maqdes Travel and 

Tourism
Aد ‐Nasrawitravelagent@yahoo.com‐7242521‐02غداد،14إر

احة والسفر ه للس هفضل دي عمانFadel Dibeh Travel & ToursAورثة فضل مو حس دي
 ،25،  المدينة،شارع الملك حس

ان /  جانب بنك االس ة /  العدل
لد د / وسط ال الع

46256464639540ADELDEBAHTRAVEL@GMAIL.COM‐

احة والسفر احة والسفرمؤسسة الحل للس عمانHalabi Travel & TourismAالحل للس
 ،49، ،شارع الملك حس د  الع
ل ق العدل / وسط  ة / مقا العدل

لد ال
46568604639540Mamdohalabi@gmail.com‐

احه الة التل للس دTell Travel AgencyAسم قدري خلف التلو إر
مدينة إرد،ش. الملك 
لد ،25،منطقة ال حس

027242199, 
027242416

027242419telltrvl@go.com.jo‐

احه والسفر هالجازي للس عمانALjazy Travel & TourismAالجازي التجار

ة  ،ش. المل سا الشم
ل  ،  ج د نور،96،منطقة الع

دة الل
56664995662112travel@aljazy.com‐

احة والسفر ا عودە خوريخوري للس عمانKhoury Travel AgencyAسمعان سا
،وص  تالع الع

، كرادشة  التل،222،الجاردي
الزا،ط2

5370226/8/95370232saed@khourytravel.comwww.khourytravel.com

احة والسفر ة (األردن)مكتب تلستار للس ح االت ال عمانTelstar Travel & TourismAتلستار للو
ل عمان،الحس بن  ج

،14،الدوار الثالث،ط 1 ع
46241044640168telstar1@go.com.jo‐

احة والسفر والحج والعمرة الة الدقاق للس احة والسفرو عمانDakkak Travel & TourismAارض العرب للس
 الرونق،ابن مضاء،18،الدوار7، 
ة , ط ار  ة االردن ل المل 58177115824490info@dta.jowww.dta.joمقا

احة والسفر عمانMushtaha Travel & TourismAمطيع مشت واوالدەمشت للس
القرب   ،48، ،الملك حس د  الع

مة من المح
4698885/4698884

/4636410
4616570info@mushtahatravel.comwww.mushtahatravel.com

احة والسفر اهم للس ە و توفيق زع
احة  اهم للس ە و توفيق زع

والسفر
Tawfiq Zaatarah & CO. For 

Travel & Tourism
Aعمان

ل عمان،األم محمد،264،ط  ج
ار 

4642332/46426114611186tzc@go.com.jowww.tzc‐travel.com

احه اەمكتب المدينه للس عمانCITY TOURSAعمر حمدان و 
ل  ،51،مقا  المدينة،الملك حس

البنك المركزي
064640700064640701citytours@amadeus.jo‐

احة والسفر ا للس الة ع و
ف عو  د الرحمن وا ع فايز ع

دە ال
Akka Travel & Tourism AgencyAد إر

،شوكت  د،شارع الهاش مدينة إر
الش، المنارة طابق االر عمارة 

شوكت الشا 
02‐724930002‐7249200akka_tours@yahoo.com‐

احة والسفر احة والسفرمؤسسة الحل للس عمانHalabi Travel & TourismAالحل للس
 ،49، ،شارع الملك حس د  الع
ل ق العدل / وسط  ة / مقا العدل

لد ال
46568604639540Mamdohalabi@gmail.com‐

احة والسفر ه للس هفضل دي عمانFadel Dibeh Travel & ToursAورثة فضل مو حس دي
 ،25،  المدينة،شارع الملك حس

ان /  جانب بنك االس ة /  العدل
لد د / وسط ال الع

46256464639540ADELDEBAHTRAVEL@GMAIL.COM‐

احه الة التل للس دTell Travel AgencyAسم قدري خلف التلو إر
مدينة إرد،ش. الملك 
لد ،25،منطقة ال حس

027242199, 
027242416

027242419telltrvl@go.com.jo‐

الموقع االلكترونيالبريد االلكترونيالفاكس شأةاالسم التجاري الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم الم



احة ق االد للس احةال ق االد للس عمانNear East Tourist CO / NETCAال

ة  ة العلم ل ل عمان،ال ج
ة،، ط ار / العمارە  االسالم

ينانتال (االردن  كون ساحه فندق االن
قا) سا

46419064659792Travel@netcjo.comwww.netcjo.com

احة والسفر احة والسفرمؤسسة هال للس ر والقدسة للس عمانHala Travel & Tourism Aالوز
ا ‐شارع االم ،  شارع ماد

حسن،188،الوحدات, الطابق االر 
47772834778588hala_travel@flyjordan.com.jo‐

ه ه االردن احه الج هالس ه االردن احة الج ،وادي صقرة/عرار،106،عمانAir Tour JordanAالس د 46464464635982airtourjordan.com; holidays@airtwww.airtourjordan.com الع

احة والسفر ا لخدمات الس احةه عمانHaya Travel & Tourism ServicesAتوت عنخ امون للس
د  د الحم ،شارع ع سا الشم

ف،91،ط ار 
56693365699264mousa@tahaditours.com.jo‐

احة احة والسفرمكتب غرناطة للس عمانGranada Travel &ToursimAحلقات السماء للس
،24،القلعة،   المدينة،الملك حس

جانب مب زهران، ط االر 
46381264638419y.zeiadeh@granadatraveljo.comwww.granadatraveljo.com

احة اريمكتب العر للس عمانArab Express Travel &TourismAطه محمد ظاهر الح
ة 195/ الطابق  ا بنا ة ران شارع المل

5 مكتب 505
56773445687344tareq@arabexpresstours.comwww.arabexpresstours.com

احة مكتب الواحة للس
ا وع منعم  م محمد زك د الرح ع

احة/ الواحه د حداد للس سع
AlWaha Travel and TourismAعمان

ة  ،شارع االم دون الشما ع
دون سمة،194،وادي ع

59393635939468info@alwahatravel.com

احة احة/ معانمعان للس و للس ،الملك الحس بن طالل ،4،عمانMaan Travel &ToursimAبي د  الع
4645969/4651780

‐81
4645969maan_trvl@hotmail.com‐

احة والسفر م مو حجازيمكتب حجازي للس دال دHijazi Travel AgencyAصخر ع إر

د هللا  د،الملك ع مدينة إر
هة، ش.  لد،  ال ،4،وسط ال الثا

ة  جانب مكتب المل ش،  الج
ة االردن

027240721027240721sakher80@gmail.com0

احة والسفر الة دار الس احة والسفرو الة دار الس عمانTravel & Tourism HouseAو
ل  اح،11،ج ة مص زهران،المل
عمان، الدوار الثالث ،ط ار 

46441990tth@orange.jo0

احة ق والغرب للس عمانEast & West ToursAام داود ام الصوصوال
د  د الحم ،شارع ع سا الشم

ومودور/  ل فندق ال ف،108،مقا
ط ار 

56881205682545info@ewtoursjo.com‐

احة الة در للس اەو ،88،عمانDerbi Tours and Travel Aسم الدر و ،شارع الملك حس د 46109330derbi@derbitours.comwww.derbitours.com الع

احه د القادر الناطورحول العالم للس عمانRound The World Travel Aمحمد محمود ع
دة  سمة وأبو علندا والج  الق

ا،366،الوحدات،  م،شارع ماد والرق
ق االوسط، طابق ار  دوار ال

47873344776067mnatour1@hotmail.com‐

احة والسفر م للس م وادي محمد شاه حسنمكتب ك عمانKareem Travel &TourismAك
ا)،0،  موك،االم حسن (ماد ال
ل السهل االخ  الوحدات ‐ مقا

47771094772337kareemtravel@next.jo0

ة احة الدول فواز احمد جمعه سوندەمؤسسة الس
International Tourism Eest 

.&Toursim
Aعمان

ل  وادي الس ، شارع الخواجا مقا
ا مول ، 92

56946160intl.tourism56@gmail.com0

احه احهنخله للس اس نخله عوض للس الزرقاءNakhleh ToursAورثة ال
الزرقاء،الملك طالل،0،عمارة 
الجمزاوي، وسط التجاري

05‐393131305‐3931414nakhleh_tours@yahoo.com0

احة والسفر احة والسفرجرزم للس عمانGerzim Travel & TourismAجرزم للس
،88،ط ار ‐ ،الملك حس د  الع

ة لد/المدينة ‐ العدل وسط ال
46153364656351Gerizim‐travel@amadeus.jo‐

احه كتهمكتب عدوان للس عمانAdwan ToursAمحمود عدوان و
ة  ة العلم ل  زهران،ال

ل عمان، ط2 ة،67،ج االسالم
46551814655182Adwan_travel@flyjordan.com.jo

احه ل الذه للس احة والسفرمكتب الي ل للس ةعمانGolden Jubilee TravelAالخل ،40،العدل ،الملك حس د 46188254618824m.aqel@gjtravel.netwww.gjtravel.net الع

احه ار للس د سلهبمكتب جعفر الط دالحم راجح ص ع
Ja'afar Al Tayar Travel & 

Tourism
Aرك ال

كة ، ،0، قرب  طا ش اال  المس
دان اء , الم ه ال

03/235598303/2355983Jaafarco@yahoo.com0

احه ه للس اد كتهمكتب ال ،وص التل،103،ط1عمانAl Badiya TravelAعازر و  55290255512486albadiya@amadeus.jo0تالع الع

احة دەاالردن االه للس عمانJordan National Travel & ToursAمن توفيق سعد زوا
دهللا غوشه،1   أم السماق،ع

ساوي، ط 2 ،عمارة الع
58155625815765munir@jnt‐jo.com0



احة والسفر طفلك للس د الغ سقف الح عمانORBIT For Travel &ToursimAسناء غوشة وع
،مخازن  ل مان النا ،سل د  الع
سة الروم االرثزوكس كن،مخازن كن

46195664619551orbits@amadeus.jo‐

احة والسفر الرواد للس
ة لالدارة واالعمال  الرواد االردن

ة اح الس
Pioneers Travel and TourismAعمان

 عرار،243،وادي صقرة، عمارة،
التوفيق , ط3

56278945627895rula@pioneers.jowww.pioneers.jo

ة احة الدول عمانMuna Int'l Tours &ToursimAهنادي محمود حسن عرارم للس
د هللا  ا الع ة ران الجبيهة، المل

جلنب مقروشات  /مجمع االق 
و مكتب 308 سن

53437245343726Munatravel@hotmail.com‐

احه والسفر ه للس احه والسفرالخطوط الذهب ه للس عمانGolden Lines Travel & TourismAالخطوط الذهب
ز،13،ام، دالع صل بن ع  الملك ف

اذينة، ط ار 
55363415536342golden_lines@flyjordan.com.jo‐

احة والسفر كتهافواج للس عمانAfwaj Travel & TourismAنا الدين النا و
،71، ط  ل مان النا ،سل د  الع

ار 
56867075686707afwaj1@batelco.jo

احة والسفر والشحن ل ع شقرەشقرە للس ل واسماع ع اسماع
Shaqra Tourisim Travel & 

Shipping 
Aعمان

،شارع جمال الدين  ل الحس ج
االفغا ،18،ط1

56750315657092shaqra@nets.com.jo

احة ة للس مان الماعطاالجنحة الفض د سل عمانSilver Wings Travel & TourismAخالد ع
،وص التل،111،ط2‐ تالع الع

مكتب 203
 بركة

55360125536013khaled‐silver@hotmail.com‐

احة والسفر احة والسفرضانا للس عمانDana Travel &ToursAضانا للس
،55 ب،عمارة  ، الملك حس د  الع

لب  ال
46110664611077Dana_travel@amadeus.jo‐

احة و السفر فل للس ج ا كتهاب عمانEiffel Tower Travel & TourismAن جابر و
،28،وسط  ، الملك حس د  الع

لد. ال
4626801/34626802eiffeltower2@amadeus.jo0

احة والسفر ك للس فراج وعودةموزاي
Mosaics Travel & Tourism 

Services
Aعمان

،ش. الملك  د  الع
اغو ، ط4 ،240،عمارة ش حس

56774035677403Mosaic_travel@flyjordan.com.jo‐

احه والسفر والحج والعمرة كهامكتب الفاروق للس فل و له فل عمانAl Farouk For Tavel & ToursimAع
ز رقم  عمان شارع مكة عمارة الع

180
46555784655579info@alfarouk.jo0

ات اتتجوال لحلول سفر ال تجوال لحلول سفر ال
Tijwal Corporate Travel 
Solutions / BCD Travel

Aعمان
،شارع عصام  سا الشم

تل بنك اب ،39، ط ار / العجلو
56057065661932ramzi@etijwal.comwww.etijwal.com

احه والسفر اء ع حسن عفانةاسفار للس عمانAsfar Travel &ToursimAض
االت ،64‐  ة،شارع الو ف  الص

االت ( سالم القضاە)،  20، شارع الو
، مكتب 102 ط1 عمارة درم سن

58579985857292asfaar.travel@gmail.com‐

ا احه والسفر / مار احه والسفر ذ م مبرقا للس برقا للس
Burqa Travel & Tourism / 
Marbella Travel & Tourism

Aوص التل،65،ط ار عمان، ‐5530821/30marbella@flyjordan.comتالع الع

احة والسفر ان للس ةمكتب الب عمانAlbayan Travel & ToursimAفاروق ع محمد حوش
د  د الحم ،شارع ع سا الشم
، ط ار  د ف،108،الع

56596915659690info@albayantours.net‐

احة والسفر ل ومحمد جودةالموعد للس عمانAlmawed Travel & ToursAسه
،شارع الملك  د  الع

،78،شارع الملك حس شارع  حس
ة جانب وزارة المال قا،  السلط سا

4627575‐almawedtourism@yahoo.com‐

احه والسفر د وغسان يوسفقرطاج للس دالحم عمانCarthage Travel & TourismAع
،شارع الملك  د  الع

لد ، شارع  ،78،وسط ال حس
جانب الجمارك السلط، 

46570504657051arthage_travel@flyjordan.com.jo‐

احة والسفر احه والسفرساندي للس ،38،عمانSandy TravelAالوفاء للس ،شارع الملك حس د 46138254620825j.aqel@gjtravel.netwww.gjtravel.net الع

احة والسفر ل للس كهاالنا ل و عمانAl  Nabulsi Travel & TourismAن النا
ة، اشه بن محصن،5،الراب ‐ شارع ع

مجمع النا التجاري
5561681‐alnabulsi@amadeus.jo‐

احة والسفر درساوينهاد للس م ال ل ابراه عمانNihad Travel &ToursimAنهاد خل
جانب فندق، ا،9،الوحدات ،   مأد
د المعمورة‐دخلة جورج ابو ز

47411144741115nihad@amadeus.jo‐

قا  كهاجواز سفر / الجواز األزرق سا عمانPassport Travel & Tourism Aأحالم محمود و
حان العقلة  ،ش دون الشما ع

،6،ط ار 
5931719‐passportours@gmail.com‐



احة والسفر ة للس احة الذك احة والسفرالس ة للس احة الذك الس
Smart Tours For Toursim 

&Travel
Aعمان

د  دالحم ،ع سا الشم
ل  ماوي، مقا ف،114،عمارة ال

ومودور فندق ال
5655094‐56550955655394info@smarttours‐jo.comwww.smarttours‐jo.com

احة والسفر احة والسفرالدقة للس عمانAccuracy Travel & TourismAالدقة للس
،39 , ط  ،الملك حس د  الع

ة،  لد ، قرب وزارة المال ا،وسط ال
اسيو ل ساعات  مقا

46131124613112info@accuracy.joaccuracytravel@wanadoo.jo

احه والسفر والحج والعمرة /  ثمرة الخ للس
نو تور

احة والسفر نو للس عمانTorino Travel & TourismAتور

دة  سمة وأبو علندا والج  الق
م،ش. االم حسن ،325،  والرق
ق  سمة ‐ دوار ال ان، الق ام الح

االوسط ‐ط ار 

47734350sultanaqel@hotmail.com0

احة والسفر عة للس احة والسفرالدرجة الرف عة للس عمانClass Travel & TourismAالدرجة الرف
ف،92 ,  د  دالحم ،ع سا الشم

ط2،
5668851/56688505668820@classtrvl.com; ahmad.atef@claswww.classtrvl.com

احة والسفر ة للس احة والسفررواد المنطقة العالم ة للس عمانI Zone TravelAالمنطقة العالم
م الحاج  د الرح ة،ع ف  الص

محمد،42،
58850715885072sales@izonetravel.comwww.izontravel.com

احة والسفر احة والسفر / سوا للس ة للس د محمد عقاب احمد احمداأل
Eternity Travel&Toursim / 

Sawa
Aعمان

ف  د  د الحم ،ع سا الشم
،89،ط ار 

5677968/5677967
/5677965

5677963moqab@eternitytravel‐jo.comwww.eternitytravel‐jo.com

احة والسفر اس حمد وناظم ملحممكتب السندس للس م،4،الوسط التجاري،‐الزرقاءAl Sondos Travel &TourismAورثة حمد  ‐3938996sinzarka@hotmail.com‐079578955205عمان القد

احة والسفر سمة للس كتهاال عمانAl Basma Travel & TourismAسمه خ و
 زهران،مكة،39، ام اذينة الجنو 

،ط2
55437125543713basma@albasmatravel.comwww.albasmatravel.com

احه والسفر ون المتحدون للس احه والسفرالمتم ون المتحدون للس عمانJet Setters Tarvel And Toursim Aالمتم
عد بن ا ،‐  شارع مكه ،47،شارع 
 وقاص، أم اذينة الجنو ، اشارات ام

ات ، ط3 اذينة ، عمارة الخ
55319165541916info@jetsetters.jowww.jetsetters.jo

احة والسفر / اللور احة والسفرلور للس عمانAllour Travel & Tourism Ltd.Aاللور للس
،مكة المكرمة،‐،مجمع طه  تالع الع

الحجاوي
58664885866487ehab@allourtravel.netwww.allourtravel.net

احة والسفر احة والسفرالقطب الشما للس القطب الشما للس
Bright Travel / North Pole For 

Travel and Toursim
Aعمان

ة  ة،االم ف  الص
د،12،الدوار الخامس، ط1 تغ

58177105821355yousef@brightravel.net‐

احة والسفر ار األول للس احة والسفراالخت ار األول للس عمانFirst Choice TravelAاالخت

م الحاج  دالرح ة،ع ف  الص
محمد ،الواحة 1،وادي الس  / ش 

ة  االت، مجمع الواحة ،بنا الو
61،ط1 ،مكتب 104

58132325863619maisa@1stchoicetrvl.comwww.1stchoicetrvl.com

احة والسفر احة والسفرالتفوق للس التفوق للس
Exceed World Travel and 

tourism
Aعمان

،شارع وص التل  تالع الع
،133، التالع ال ، الجاردنز، 

مجمع هشام سالمة 
، ط2، مكتب201، بنفس موقع ابو 

افه خه لل ش

55111485531148ama.jarrar@exceedworldtravel.co
www.exceedworldtravel.co

m

احه والسفر ان ابو مسلممؤسسة الممتاز للس عمانAl‐mumtaz Travel & TourismAلب عدنان شع
لد،‐ ،59،وسط ال  , الملك حس

ل ق العدل مقا
46242244624224Almumtaz_travel@hotmail.com‐

تال اب احة والسفر /  احة والسفرمدينة الرحالت للس عمانjourney city travel & TourismAمدينة الرحالت للس
ف،112،  د  دالحم ،ع سا الشم

ل فندق  سا ، مقا الشم
ومودور، مجمع الفردوس،ط1 ال

56883745689737info@capital‐travel.comwww.capital‐travel.com

احة والسفر هالفخامه للس اح ثمارات الس عمانluxury Travel and Tours Aالفخامه لالس
ة  ة،ش. األم ف  الص

د،12،عمارة الشعلة ‐ ط2،  تغ
السوق التجاري

58633225818228walid@luxurytours‐jo.comwww.luxurytours‐jo.com

احة والسفر ة للس رزونالحقي ب ال عمانPortfolio Travel & TourismAمحمد مروان محمد ذ
،3،مجمع  ، شارع جن ل الحس ج

 ، االلهام، ط2‐فوق البنك العر
مكتب رقم 201

5659597/85659598Portfolio_travel@flyjordan.com.jo‐

احة والسفر فاالمالح للس ل خالد ال عمانNavigator Travel& TourismAسحر جم
،51،وسط،‐  شارع الملك حس

ى ات ال مة  الجنا ل مح لد، مقا ال
46233444626062info@navigatortravel‐jo.com‐



احة والسفر س للس احة والسفرالس س للس عمانSwiss TravelAالس
ة  ة االسالم ة العلم ل ل عمان،ال ج
،66، زهران ،الدوار الثالث ، داخل 

فندق االردن

4625254/4529264
/4651514 

4651519swiss_travel@amadeus.jo‐

احه والسفر عمانTravel ArtAعصام عو احمد حمادفن الس
ر بن  ،االم شا سا الشم

د،47،ط4 ز
56505005672207esam@thetravelart.com‐

احة والسفر احة والسفرمسار للس عمانMasar Travel & TourismAمسار للس
د  د الحم ،شارع ع سا الشم

ف،112،الطابق 2
56541155654116issamabawi@yahoo.co.uk‐

احة و السفر احة و السفرتقارب للس عمانTaqarob Travel & TourismAتقارب للس
سا  ،مجمع زهرة الشم سا الشم
التجاري رقم 108 الطابق االر 

5650660/61/625660650majed@taqarobtours.comwww.taqarobtours.com

احة والسفر احه والسفرنجوم االردن للس عمانJordan Stars Tourism & TravelAنجوم االردن للس
،شارع المدينة  تالع الع

المنورة،204، الطابق االر 
55405355540828g.m@jordanstars.netwww.jordanstars.net

احة والسفر م عجوريالمتفوقون للس عمانExcells ToursAنا سم ابراه
اجوز،99،الجبيهة، دوار  الجبيهة،

المنهل ،مجمع الفارس، رقم 99 ط2
53534745350474naser‐excells@hotmail.comwww.excellstours.com

احة و السفر عة للس حار الس احة و السفرال عة للس حار الس عمانSeven Seas Travel & TourismAال
ام اذينة،شارع دجلة،41،ام اذينة 

ال ،ط2
55634215563423info@7seastravel.net‐

احه والسفر ل شهابمكتب شهاب للس عمانShehab Travel and ToursAاحمد يوسف خل
اجوز،1،دوار  ل‐ الجبيهة،ام الفض

المنهل ,ط2 ، مكتب 201
53480015348001ahmad@shehabtravel.net0

احة والسفر احة والسفرعنا السفر للس عمانTravel ElementsAالتام للس
ارس ، عمارە رقم  ة،ش  ف  الص

19 ، ط االول ، مكتب رقم 101
58621035862304zaid@travel‐elements.comwww.travel‐elements.com

احه والسفر احه والسفردرب الحرائر للس ر للس ق الح عمانSilk Road TravelAط
دهللا،‐  شارع مكة ‐ ع

غوشة،125،مجمع ج ط1
وادي الس 

58100905810095y.qutaina@srt‐jo.comwww.srt‐jo.com

اير ترفل احة والسفر ‐ إم ة للس ة الع احة والسفرالنخ ة للس ة الع النخ
Arab Elite Travel & Tourism ‐ 

Empire Travel
Aعمان

،المدينة  تالع الع
، مجمع  المنورة،257،التالع ال
اسم  الطابق 3 مكتب 34 شقة  ال

رقم 134

55399935530469info@empire.jo0

احة والسفر ة السماء للس احة والسفربوا ة السماء للس عمانSky Gate Travel & TourismAبوا
،وص التل،72،ط ار  تالع الع

 الخالدين
56999205699970Murad@skygatetours.netwww.skygatetours.net

ة اح ه للمعارض و الخدمات الس اهاالوردة الفرعون عمانFeroun RoseAعطاف شخش و
،وص التل،61،الجاردنز,  تالع الع

مكتب رقم 42
55297165529715ferounrose@ferounrose.comwww.ferounrose.com

ه اح ثمارات الس هاالدهم لالس اح ثمارات الس االدهم لالس
Al‐Adham Lelestethmarat Al 
Syahyeh / O Travel & Toursim

Aعمان
م الحاج  دالرح ،ش ع وادي الس

ة ،ط1 ف محمد،25،الص
58111305811744adham@o‐travel.net0

احة والسفر ل للس احة والسفرالم ل للس ارس،19،مكتب 106عمانHouse Of TravelAالم ة، ف 58685405822471info@houseoftravel.me0 الص

احة  س لخدمات رجال االعمال والس قناة الس
والسفر

س لخدمات رجال االعمال  قناة الس
احة والسفر والس

Sues Canal Travel and Tourism Aعمان
ة،  ،االمام مسلم،13،الراب تالع الع
جانب مسجد بر الوالدين، مجمع 

ال رقم 13  رقم24 ف
5525100‐suescanal_travel@yahoo.comwww.suescanaltours.com

احة والسفر احة والسفرقاعة السفر للس قاعة السفر للس
The Travel Lounge for Travel 

and Tourism
Aعمان

زهران،شط العرب،12،ام اذينه 
ة رقم 12 ،ط3 ،ينا

55377075537708info@thetravel‐lounge.comwww.thetravel‐lounge.com

احة والسفر ة للس اد احة والسفرالق ة للس اد عمانView Point Travel &TourismAالق
د  د الحم ،شارع ع سا الشم

ف،112،ط ار 
56765265676527zelzain@vpointjordan.com‐

احة والسفر احة والسفرطو للس عمانTuba Travel & TourismAطو للس
د  صل بن ع ام اذينة،الملك ف

ز،13،طابق ار  الع
55455325416389tubatravel2011@gmail.com‐

احة والسفر ةخليج االردن للس اح ثمارات الس ة لالس ال العالم عمانJordan Gulf Travel & TourismAاراب
،شارع وص التل،75،  تالع الع
مجمع العقاد،ط2 ،مكتب 203

55447330md@jg‐tours.com0

قا  سفورد سا احة والسفر / ا ا للس عمانBovardia Tours & TravelAسامر سا احمد ابوجاموسبوفارد
د  دالحم ،ع سا الشم

سا ،ط1 ف،114،الشم
56838085684808s.abujamous@bovardiatours.comwww.bovardiatours.com



احة والسفر احة والسفرارنون للس عمانArnoun Travel & TourismAارنون للس
د  دالحم ،ع سا الشم

،ط1 سا ف،65،الشم
5678833/5674040

/5678855
5686061/06arnoun@arnoun.jo0

احة والسفر ة للس احة والسفرالتأش ة للس عمانVisa Travel & ToursimAالتأش
،وص التل،230،  تالع الع
55109095562277firas.maizer@vizatravel.comالخالدين، ط 1، مكتب رقم 3

احة والسفر النا للس ا مكتب ا عمانELANA Travel and  TourismAمحمد فايق محمد العط
،وص التل،169، ط  تالع الع

2،الجاردنز
55456765545876Mohammad@elanatours.comwww.elanatours.com

احه والسفر ممكتب وسام للس م محمدغنا عمانWisam Travel&TourismAوسام نع
ش االم حسن، مجمع ما رقم 

457 ط االر 
42022160wisam@wisamtravel.netwww.wisamtravel.com

احة والسفر ط للس س احة والسفرالسفر ال ط للس س السفر ال
Simple Travel for travel and 

Tourism 
Aعمان

م الحاج  د الرح ة،ع ف  الص
ة ف محمد،13، ط 1، الص

58656575865657hussein@simpletravel‐jo.comwww.simpletravel‐jo.com

احة و السفر احة و السفرالفرصة للس عمانChance Travel & Tourism Aالفرصة للس

،ابن  وادي الس
مضاء،13ب،الدوار7،  السهل، 
ة  ن / مب المل مب المساف

ة ،ط2 االردن

58144080chancetravel@hotmail.comwww.chancejo.com

احة والسفر والحج والعمرة‐ نجمة  الزامل للس
قا قا ‐المتجدد سا الزامل سا

اە عمانAL Zamel  Star Travel & ToursAلؤي فؤاد الزامل و
دران،العرب،1،عمارة ابراج   شفا 

ــــخ ‐ ط5 الش
52321315232121Alzamel‐star@hotmail.comWWW.ALZAMELSTAR.COM

احة احةالسا للس عمانAl Sami ToursAالسا للس
 زهران،شارع مكة،39، ط 3،مجمع 

الحورا التجاري   ط 3
5534431‐ 55344325543400jeries@alsamitours.com

احة والسفر كتهاماندا للس عمانAmanda for Travel & ToursAمروان مو و

ة ثروث الحسن،6،  ،االم وادي الس
ة  ، الدوار الثامن , ضاح  الروا

االم راشد بن الحسن , مجمع 
جمال داوود

58114645811084marwan63@yahoo.com‐

احة و السفر احة و السفراللطرون للس عمانLatrun travel Aاللطرون للس

،شارع الملك  د  الع
ل ق العدل  ،51،،مقا حس

م القد
لد وسط ال

46573204657310Latruntravel@yahoo.com‐

احة و السفر د للس كهالس د و ،77،عمانAl Sayyed Travel and Tourism Aوائل الس ،الملك حس د 46551904655194info@alsayyedtravel.com0 الع

احة والسفر ة للس دا احة والسفرال ة للس دا عمانBedaya Travel & ToursimAال
د  د الحم ،ع سا الشم

جانب البنك   ، سا شومان،1،الشم
االه 

56809595681959albedaya@flyjordan.com.jo‐

Voyage / احة و السفر احة و السفرالرن للس الرن للس
Lareen Travel & Tourism / 

VOYAGE TRAVEL
Aعمان

،شارع وص التل،66،  تالع الع
اسم3 55480485548148dina@voyagejo.comwww.voyagejo.comمجمع ال

احه والسفر م للس بتقس د الطنا د ع اد سع عمانTAKSIM TRAVL TOURISMAز
ل  د،14،ج ،خالد بن الول د  الع
ة، مجمع  ، دوار المأمون الحس

ادله، ط3 الع
46133430ziadchublaq@hotmail.com

احة والسفر دار للس احة والسفرس دار للس عمانCedar Travel and TourismAس
ة،شارع صالح  ف  الص
مات،15 حداد ، السح

5833512‐mahmoud@cedar4travel.com‐

احة والسفر ص للس احة والسفرص ص للس عمانSweis Travel and TourismAص
،الملك  د  الع

لد/  حس /السلط،43،وسط ال
ة العدل

4640661‐46406604640661sweis_travel@amadeus.jo‐

احة والسفر احة والسفراندا واحد للس عمانPanda one Travel & TourismAاندا واحد للس

،ش. مسعود بن  وادي الس
،1،وادي الس , الدوار السابع،  نا

ن، مجمع  جانب مب المساف
سا الخواجا التجاري، ط1
ال السهل شارع مسعود بن نا

5810491‐58104935810493awnigm@pandaone.net‐

احة والسفر ة للس م سورمؤسسة نعم االقل د هللا حسن ال خالد ع
Nemati Regional Tours & 

Travel
Aعمان

،المدينة  تالع الع
المنورة،219،تالع الع ,شارع 
المدينة المنورة، دوار الواحة، 

ة الحجاوي از جانب 

06/551009206/5540092khaled@regional‐tours.com‐



احة والسفر س وأحمد القاعا القاعا للس محمد أن
AL QAATI TRAVEL AND 

TOURISM
Aعمان

م  د الرح ،ع سا الشم
، خلف مجمع  سا د،63،شم وا
ار، ط2 ان، مجمع مه بنك االس

56639905663991info@alqaati.comwww.alqaati.com

احة  ة / الصادق للس اح الشادي للخدمات الس
والسفر

احة والسفر عمانAl Sadeq Travel & ToursAالصادق للس

د  دالحم ،ع سا الشم
سا  ف،7،شم

د  سا شارع ع ع الشم عنوان الف
ف عمارة 91 د  الحم

56799775679930mousa@tahaditours.com.jo‐

احة والسفر ا للس احة والسفرصوف ا للس عمانSofia  Travel CompanyAصوف
ق  عمان شارع الملك حس ط

ل النادي االه  المطار مقا
58164765816476travel@skysofia.com‐

سما االردن لحلول السفرسما االردن لحلول السفر
SKY JORDAN FOR TRAVEL 

SOLUTIONS 
Aف،92،عمان د  د الحم ،ع سا AHMAD@SKY‐JORDAN.COMWWW.SKY‐JORDAN.COM 5666643 5666565الشم

احة والسفر ا للس احة والسفرانطال ا للس عمانAntalya Travel & TourismAانطال
،وص التل،129،مجمع  تالع الع

غداف سن 129 ‐ مكتب 8
ال التالع ال 

55266635526619info@antalyatrvl.com‐

احه والسفر والحج والعمرە ع للس ب كهالي دالحافظ و خالد سم ع
Al Yanboa' For Travel and 

Tourism 
Aالزرقاء

د  الزرقاء، معصوم، شارع ع
،مجمع الق  ف،الق د  الحم

الطابق 1
قرب دوار  معصوم

053930010053930011m_arabee@yahoo.com‐

احه والسفر احه والسفرهول للس عمانHawler ToursAهول للس

د  ة تغ ة،شارع االم ف  الص
د  ة /مجمع ز ف محمد،12،الص
التجاري /عمارة الشعلة رقم 12 

الطابق الثا 

58158985818228info@hawlertours‐jo.com‐

احة والسفر ماردين للساحة والسفرماردين للس
MARDIN TRAVEL AND 

TOURISM
Aعمان

 ،53،  المدينة،شارع الملك حس
ة العدل

46507004650701mardintravel@amadeus.jo‐

احة والسفر حانة المدينة للس احة والسفرر حانة المدينة للس ر
RAYHANA CITY 

TRAVEL&TOURISM
Aعمان

 وص التل،276،خلدا/ش.وص ،‐
التل/مجمع الدراس/ط 4/مكتب 9

ل اشارات البنك العر  ق
0796305582‐rayhana.tours.2017@gmail.com‐

احة والسفر كتهاالشغف للس عمانPassion Travel & TourismAم المع و
ه  ،شارع المل سا الشم

نة التجاري  نور،44،مجمع ز
س االردن جانب مش /

06‐5605061/3/45605068muna.mouasher@passiontrvl.comwww.passiontrvl.com

احه والسفر كتهفضاء األردن للس عمانJordan Space Travel & ToursimAساهر ابوحماد و
ل  ،53،مقا  المدينة،الملك حس

مة التمي  مح
46316154631616saher@jordanspacetravel.com‐

قا)  احة والسفر (ك الرحالت  سا ارض ال للس
/ تداول

احة والسفر عمانKanz Land Travel & TourismAتداول للس
م  الحاج  دالرح ة، ع ف  الص

محمد،61،مكتب 207
58281885818187info@kanzland.comwww.kanztland.com 

احة والسفر الزرقاءMelhem Travel & ToursAملحم وحمارشةملحم للس
م، ‐،ش الملك طالل‐عمان القد
رم/ال ، جانب مطعم ابو ا  

لد التجاري/وسط ال
05‐399200005‐3992001melhemtours@yahoo.com‐

احة والسفر انمؤسسة الزورد للس دالرحمن ر عمانLazord Travel & Tourism Aل ع ع
ة،ش الينابيع،14،مجمع  ف  الص

حواء 14/طابق 1
58221775822178laila@lazordtravel.com‐

ا احة والسفر / مايور ا للس احة والسفرجوهرة مار ا للس عمانMayorca Travel & TourismAمايور
 شارع الفرات،‐،أم أذينة ‐خلف وزارة،

ئة ‐ مجمع الشلول الب
55336105533610info@mayorca‐tours.comwww.mayorca‐tours.com

احه والسفر ق للس ي وأحمد مسعودوسط الط دهللا الم عمانMidway Travel & TourismAع

ح  ة،ع  ف  الص
ل ,  م خل ايرة،13،مجمع ابراه ال

ط2 , مكتب 206
ticketing@midwayjo.com

58200425820047a.almasri@midwayjo.comwww.midwayjo.com

ال السماء احه والسفر / أم احة والسفرالمصدر للس ال السماء للس ام
Source For Travel & Tourism / 

Sky Miles
Aعمان

،ش وص  تالع الع
التل،339،خلدا، مجمع زهرة خلدا 

الطابق الرابع، مكتب 401.
53525215352526tariq@sourcetravel.cosourcetravel.com

احة والسفر ل الجوي للس احة والسقرالتمث ل الجوي للس لدعمانSky Rep's Travel & TourismAالتمث ،39،وسط ال ‐46463664646367info@sky‐reps.com زهران،الملك حس



احة والسفر م ابو عاشورامل ابو عاشور للس د ال امل صالح ع
Amal Abu Ashour Travel & 

Tourism 
Aد إر

د،شارع الجامعة ،زن  مدينة إر
جانب فندق  ،ال الجنو ,  سن

الجود
02‐7250999002‐7250998amal_tours@yahoo.com‐

احة والسفر ة للس احة والسفرالرفاه ة للس لس، رقم 85عمانRoyal Luxury Travel & ToursimAالرفاه ل الحس ، ش نا 55233315523391info@royalluxurytours.comroyalluxurytours.comج

احه والسفر سفور للس احه والسفرال سفور للس ال
Bosphorus for Travel & 

Tourism Agency
Aعمان

ايرە ‐خلف  ،ممدوح ال وادي الس
شارع مكة،20، الروا 

552273/4‐fadi@bosphorus.com.jowww.maximumstore.com

ليوس احة والسفر / تراف ض للس احة والسفرالشهد االب ض للس الشهد االب
Travilios / White Honey For 

Toursim&Travel
Aعمان

دهللا  ،شارع ع وادي الس
غوشة،39،مجمع جراند سي 

الطابق االول‐مكتب 110
58555615815561rami.musallam@travilios.cowww.travilios.co

احة والسفر ة للس لةالجاذب عمانAttraction For Toursim&TravelAنت عجور و روان العقا
دهللا،30،مجمع،‐ ا الع ة ران  المال
اد التجاري، مجمع رقم 80، الطابق  ا

االول، مكتب رقم 101
56270005627003attractiontravel@hotmail.com‐

احة والسفر احة والسفردرجة رجال االعمال للس درجة رجال االعمال للس
Business Class Travel / BC 

TRAVEL 
Aعمان

،2،مجمع  ،عصام العجلو د  الع
سا  اشنانة طابق 1/ الشم

56965655696562info@bctravel.jowww.bctravel‐jo.com

احة والسفر احة والسفردجلة للس عمانDijla Travel&TourismAدجلة للس
،مكه المكرمه  تالع الع

،244،الطابق 2
58545555854551info@dijla‐travel.comwww.dijla‐travel.com

احة والسفر رت األخ للس احة والسفرال رت األخ للس ال
Green Card travel and 

tourisom
Aعمان

ا  ا مول،جال ة،جال ف  الص
ا مول ط4 ،جال

06401762306‐4017624admin@gc‐travel.com‐

ة اح ق الذه للعطالت الس ةالف اح دام للعطالت الس عمانGolden Team HolidaysAامس
ف نا بن  ،ال سا الشم

ل،10،الطابق االر  جم
56224945622491khaled@goldenteamholidays.com

www.goldenteamholidays.co
m

احة والسفر ة االق للس احة والسفربوا ة االق للس عمانAqsa Gate for Travel &ToursimAبوا

،شارع مكة  تالع الع
المكرمة،73،مدخل مكة مول مجمع 
، مكتب  طه الحجاوي، الطابق الثا

203

0‐abedtareq4@gmail.com‐

احة والسفر احة والسفرتوب تن للس ،مكه،147،الطابق االولعمانTop Ten Travel & Tourism Aتوب تن للس 55155055514167info@tourstop10.comwww.tourstop10.comتالع الع

احه والسفر ح للس الزرقاءMarahTravelAرا محمد ع عفانهم
 ش .الملك طالل،10،الوسط،‐

التجاري
053960006053960006INFO@MARAHTT.COM‐

احه والسفر عمانAL Maali Travel &TourismAمحمد مو حسن المعا المعا للس
،شارع الملك  د  الع

دة، مجمع  ،177، الل حس
البنك االسال /الطابق 3

46440214644021Al_shahd1@yahoo.com‐

احة والسفر ق الف للس محمود عمر محمود حردانالب
Albayraq Silver travel & 

tourism
Aد شمس،12،عمان ة بن ع ،ام د ‐46554454655445info@albayraqtravel.com الع

احة والسفر احة والسفرمارشال للس ،ش.وص التل ،90،عمانMarshal TravelAمارشال للس ‐56999555699951acc@marshaltravel.comتالع الع

احة والسفر احة والسفرالحدث للس عمانEvent Travel & TourismAالحدث للس
ة،  ،محمد ابو عزام ،2،الراب تالع الع

ة دوار الراب
55108005510800amjad@event‐jo.com‐

احة والسفر احة والسفراتروس للس عمانBatross Travel & TourismAاتروس للس
،وص التل ،98،  تالع الع

كة، مجمع العتوم التجاري 98،  ال
طابق 3، مكتب 307.

56991285699118UTGOING@BATROSS‐TRAVEL.CO‐

احة والسفر ع خطوة للس درساويمكتب ا م ال ل ابراه دهللا خل عمانFaster Step Travel & TourismAع
دة  سمة وأبو علندا والج  الق
د،102،دوار  م،منور الحد والرق

د منور سكة الحد
0799542853‐abdullah.info80@gmail.com‐

احة والسفر م االول للس احة والسفرمتجر التصم ر االول للس متجر التذا
First Ticket Store Travel & 

Tourism
Aعمان

ل  ،وص التل ،143،/مقا تالع الع
ه التجاري /مكتب  ي/ مركز شام ج

رقم 204
5523883‐shaker@fts.travelwww.fts.travel

احة والسفر احة والسفرطوكيو للس عمانTokyo Travel & TourismAطوكيو للس
اب،6،ام اذينة،‐ ر الس در شا  

 ال الجنو /طابق ار / خلف/
مب الضمان الرئ 

55184485513448info@tokyott.comwww.tokyott.com

احة والسفر ارز للس د المع جودەال عمانAl Barez Travel &ToursAساري محمدع
 ،88، ،الملك حس د  الع

ة العدل
4637630‐albareztravel@yahoo.comwww.al‐barez.com



احة والسفر ة للس احة والسفراألجنحة األردن ة للس عمانJordan Wings Travel& TourismAاألجنحة األردن
دهللا  الدوار السابع ،ش. ع

غوشة،38،وادي الس /  الروا / 
مجمع الحسي / مكتب 205

58582225858229info@jowings.comwww.jowings.com

اد  احة والسفر واالست شقائق النعمان للس
ونا والتصدير / ف

احة والسفر ونا للس د عمانVerona for Travel & ToursAف ،الثقافة،20،الع سا 56679965667996tayem@veronajotours.comwww.veronajotours.comالشم

احة والسفر /  كرتونة الرحالت والعطالت للس
قا  شمة هوا سا

صندوق الرحالت والعطالت 
قا  احة والسفر / شمة هوا سا للس

The Travel BoxAعمان
 ، د ة نور ،46،الع ،المل سا الشم
ة اتجاە الداخل من الدوار الرابع 

56772885677289omar@thetravelbox.com.jowww.thetravelbox.com.jo

احة والسفر احة والسفرالع الذه للس الع الذه للس
Golden Age Travel and 

Toursim / GAT
Aعمان

دهللا بن رواحه،8،تالع  ،ع تالع الع
ة،قرب  ، الراب الع ال

افة ش لل م
0655622215562263info@goldenage.tours‐

احة والسفر ائب للس د الن الر رم صالح ع عمانAL Rakaeb Travel & TourismAفاطمه ا
،وص التل،109، مجمع  تالع الع

حمادة ‐ مكتب 409
5522133‐fatimagm@alrakaeb.com‐

احة والسفر احة والسفرالخليج الذه للس عمانGolden Bay Travel &Tourism Aالخليج الذه للس
 ،2، ب االفيو ،وه وادي الس

السهل
065828244/06582

8254
‐info@goldenbay‐jo.com‐

احة والسفر احة والسفرلقاء للس عمانMeeting Travel & ToursimAلقاء للس
،وص التل،125،مركز  تالع الع
الرضوان التجاري، مكتب 112، 

طابق 1
06‐5518103‐saleh.agha888@gmail.com‐

احة والسفر ه للس احة والسفرسان ترو ه للس عمانSaint Tropez Travel&ToursimAسان ترو
ردي  دو ال ،ع س دون الشما ع

،46،
59222905922290othmanpanda@hotmail.com‐

احة والسفر احة والسفرالغزال للس د،28،عمانGhazal Travel & ToursimAالحسون للس ر بن ز ،االم شا سا ‐115656913h.alhassoun@ghazaltravel.com‐5656910الشم

احة والسفر د محمدمكتب الشا الذه للس عمانGolden Beach Travel &ToursimAماجد صد رش
،51،وسط  المدينة،الملك حس

لد ‐ قرب البنك المركزي ال
0796400409‐majed@goldenbeach‐travel.com‐

احة و السفر اتبرات للس ل فؤاد بر عمانBarakat Travel & TourismAمحمد ن
دهللا غوشه  ،ع ل الحس ج

،74،ط2
06‐5627427‐info@barakat‐travel.netwww.barakat‐travel.net

احة والسفر احة والسفرالسنافر للس عمانAl Sanafer Travel & TourismAالسنافر للس
،شارع وص  تالع الع
التل،112،مكتب 403

5155444‐babasanfor@alsanafertravel.comwww.alsanafertravel.com

احة والسفر السقال للس
ل عماد الدين سقال و امجد عماد  ن

الدين السقال
Sakkal Travel & TourismAالمفرق

،34،وسط،‐ ف حس بن ع  ال
اب الغر لسوق الخضار السوق،ال

02‐623222202‐6231666sakkaltravel@gmail.com‐

احة والسفر احة والسفرع المسافر للس عمانI Travel for Travel & TourismAع المسافر للس

،شارع مكة ‐ام  تالع الع
ز التجاري/  السماق،180،مجمع الع

فة الغد ،مكتب  القرب من صح
209 ، الطابق 2

55622445562248info@itraveljo.comwww.itraveljo.com

احة والسفر م للس احة والسفرحل م للس عمانHaleem TravelAحل
ة،الينابيع  ف  الص

ة ،وادي  ف االت )،25،الص (الو
الس 

06‐588522506‐5885226info@haleemtravel.com‐

احه والسفر دHamadh Travel& TourismAحمادە عمر حمادە علوەحمادە للس إر

ل،‐ د/الملك حس ‐مقا  االم ز
ة غان ،41،المس  البنك االسال

ة،حوض رقم 11، الملك  الجن
حس 

02‐7272270‐hamadh4travel@yahoo.com‐

احة والسفر م للس ح التهتمو مؤسسة تران ح نص دTaraneem Travel &Tourism Aمعتمد  إر
هة ‐ شارع االم حسن،‐ ‐،ال
ة ابو، د ‐ بنا  مجمع عمان الجد

ة حشمة التجار
0796351615‐taraneem.travel@hotmail.com‐

احة والسفر احة والسفراالتجاە الواحد للس االتجاە الواحد للس
One Direction Travel & 

Tourism
Aعمان

دهللا  ،الملك ع وادي الس
،367، الروا  ‐مجمع خالد  الثا

الداوود (2) المكتب رقم (2)
وادي الس 

ة االم راشد ضاح

55390905539091info@odtravel.jo0



احة و السفر عمانMishwar Travel &tourismAع سالم محمد عوادمشوار للس
ة،شارع  ف  الص

ة / مجمع  ف االت،15،الص الو
غداف سن / مكتب رقم 202، ط2

58550025855002mishwartt@gmail.com0

احة والسفر احة والسفرسما عمان للس عمانSama Amman Travel&Toursim Aسما عمان للس
جانب  ور ‐ طارق،شارع طارق،0،ط

ان ‐عمارة حمود ش  بنك االس
ارنة ‐الطابق 3‐مكتب 11 اله

50557750gm@samaamman‐travel.com0

احة والسفر ب دخل هللا روسانالروسان للس دAl Rousan Travel & TourismAحمزە محمد اد إر
،نفق،‐ دهللا الثا  الملك ع

ة اض  ،مدين،نفق مدينة الحسن ال
هة  الطوال، منطقة ال

02‐7274041‐info@alrousantravel.comwww.alrousantravel.com

احة والسفر اك للس احة والسفرح اك للس ،المدينة المنورة ،228،عمانHayyak Travel and TourismAح 55222560asinan@hayyakgroup.comwww.hayyakgroup.com‐06تالع الع

قا  احة والسفر/ انت سا اوج للس
ة / انت  اح اوج الدارة االعمال الس

قا  سا
Awj Travel & TourismAعمان

دهللا غوشة،31، السابع ،مجمع،‐  ع
 رائد خلف ،الطابق االول ، مكتب

103
5858505‐aldery@awjtravel.comwww.awjtravel.com

احة والسفر احة والسفراالستقالل للس عمانIstiklal Travel & TourismAاالستقالل للس
د  ،شارع الينابيع ‐سع وادي الس
ه‐ مكتب 22‐  ف ،52،الص المف

مجمع حواء التجاري
58295605829560y.abughneim@istiklal.cowww.istiklal.co

احة والسفر احة والسفرالمحور للس المحور للس
Travel Hub For Travel & 

Tourism
Aعمان

دهللا  ،ش. ع وادي الس
،  دوار السابع،  غوشة،31،الروا
مجمع رائد خلف، الطابق 3 مكتب 

301‐302

58502025850134info@travelhub.jo‐

احة والسفر جا للس احة والسفرف جا للس عمانVega Travel & TourismAف
ة مجمع،‐ دهللا بن رواحه،3،الراب  ع

رقم 3 الطابق 2
55257575525757md@vegajo.comwww.vegajo.com

احة والسفر ا للس احة والسفرت ا للس عمانTia Travel & TourismAت
د  د الحم ،شارع ع سا الشم

د  ف،63،الع
56998895699889o.asal@tiatoursim.com‐

احة والسفر سعادة للس
احة والسفر سعادة للس

Saadeh Travel & Tourism Aعمان

،شارع المدينة  تالع الع
المنورة،181،مجمع السواري 

التجاري، الطابق الثالث،مكتب 
Jaguar Showroom جانب  ،301

5511003‐info@saadehtravel.com‐

احة والسفر حا للس دAriha Travel AgencyAنور المدينة للتجارةار إر

مدينة إرد،ش. 
لد، عمارة مو  نما،الفانك،ال الس
طعمه الفانك، تقاطع شارع وص 

التل وشارع سطعان الحسن، مكتب 
نما رقم 8، شارع الس

07960164640Arihatravel@yahoo.com‐

احة والسفر ة للس حانة العن الدول ر
احة  ة للس حانة العن الدول ر

والسفر
Rehaan Amber Int. Travel & 

Tourism
Aعمان

ة/ ش  ،ش. المدينة الطب تالع الع
 ،168، دااله بن الحس الملك ع

دابوق، مجمع دابوق.
55499945549994m.samara@rehaan‐travel.comwww.rehaan‐travel.com

احة والسفر ة للس د المنعم احمدعطالت مشاعر الدول س ممدوح ع ا
Mashaer Int. Holidays Travel & 

Tourism
Aعمان

،المدينة  تالع الع
المنورة،269،مجمع النور التجاري.

5530777/5666661‐anas_m_amin@hotmail.comwww.mashaerjo.com

احة والسفر ة عصام محمد عتمةمؤسسة دارن للس عمانDareen TravelAناد

د  ة،ش. عب ف  الص
ة (من ارا  ف ة الص معمر،6،خ

ة وادي الس )،  غرب عمان /ق
يوي رقم 6،  ف ش مجمع عف

الطابق3

5862424/5862425
/5862426

5862424amer@dareen‐travel.comwww.dareen‐travel.com

ة والسفر اح مة التاسعة إلدارة الوجهات الس الغ
مة التاسعة إلدارة الوجهات  الغ

ة والسفر اح الس
Cloud 9 Destination 

Management 
Aعمان

،ش. مكة   الروا
، دوار  المكرمة،101،تقاطع الحرم
، ط2، مكتب  لو، مجمع الحسي ال

رقم 207

58557775816497Cloud9.info@Cloud9jo.comwww.cloud9jo.com



احة والسفر د والشماسالمختلف للس د الحم عمانThe Different Travel & TourismAع

 سحاب،شارع سحاب 
 ، ،0،شارع سحاب الرئ الرئ
ة  دل جانب ص د،   دوار الشه

ع االردن. ر

40240040m.zaidan@thedifferent.travel‐

احة والسفر الزرقاءAl Monafes Travel and TourismAطاهر ابو الحالوة وصالح ابو جبنةالمنافس للس

الزرقاء،الملك طالل،0،منطقة 
، ال 13 الملعب، الوسط  االو
جانب   ، التجاري، الطابق االر

رم مطعم ابو ا

05/39898930Almonafes20@gmail.com‐

احة والسفر طات للس عمانVia Oceans Travel & TourismAمأمون محمود احمد العائديع المح

د وص   خلدا،الشه
، خلدا، شارع  التل،293،تالع الع

ة رقم 293، الطابق  وص التل، بنا
الخامس، مكتب 507.

5533992‐Mamoun@viaoceans.comwww.viaoceans.com

احة والسفر احة والسفرنراك للس عمانC‐You Travel and TourismAنراك للس
ة، ط2،‐ ف االت،57،الص  ،الو

،مكتب رقم 204
58104445810446info@c‐youtravel.comwww.c‐youtravel.com

احة والسفر فكرمالك للس ل جمال ال عمانKermalak Travel & TourismAحمزة جم
،عصام  سا الشم

ل فندق جراند  ،10،مقا العجلو
يوم. لي م

5688811‐info@kermalak.comwww.kermalak

احة والسفر احة والسفردهب للس عمانDahab Travel and TourismAدهب للس

دة  سمة وأبو علندا والج  الق
ق  دان ال م،م والرق

ة   ق االوسط،7،منطقة ال
الزهور

4757333s.fakhouri@dahabtt.com‐

احة والسفر ــع مواسم للس عمان4Seasons Travel and TourismAخالد ابو رمان ومهند البنادرەار
دهللا  الدوار السابع ،ع

ة  الحمود،7،وادي الس /خ
ة ة/دخلة المل ف الص

5812594khaled@4season‐travel.com‐

احة والسفر اروطلة القلعة للس عمانCastle View Travel & TourismAعالء عمر رشاد ش
،وص التل،219،مجمع  تالع الع

ابو قمر التجاري، ط 5.
0799919234castleviewtravel@gmail.com‐

احة والسفر عقوبمكتب ها للس د الفتاح محمود  عمانHalley Travel & TourismAمحمود ع
ارس،21،مجمع  ة،ش.  ف  الص

الشطل التجاري، فوق قهوة ابو 
صالح، الطابق الثالث.

4005040‐info@halley‐tours.com‐

احة والسفر عمانHammoudeh Travel & TourismAمحمد انور محمد حمودەحمودە للس
 ،40، دهللا الثا لح،الملك ع  ص

ل اشارة الصناعة. لة، مقا الفض
53381200Mohammad198423@gmail.com‐

احه احهالدرجة الخاصة للس عمانVenus Travel & TourismAالدرجة الخاصة للس

م الحاج  د الرح ،ع وادي الس
ة، الدوار السابع،  ف محمد،57،الص
ا مول،  مجمع الواحة  ل جال مقا

57 مكتب رقم 201.

00alabader58@yahoo.com‐

احة ط العمال الس احةالمح ط العمال الس عمانOcean Travel & TourismAالمح
دهللا غوشه   الروا شارع ع

عمارة 46 الطابق الثا رقم المكتب 
210

5931010raveljo.com; reservation@oceantraveljo.comwww.oceantravel.com

احة احةغرفة السفر للس عمانTravel RoomAغرفة السفر للس
مان،16،عمان  الدوار السابع ،ابن سل

 ، ة،  السهل، وادي الس الغ
ط1 م5

58188835818883info@travelroom‐jo.com

احة والسفر ة للس احة والسفرالساحل الدول ة للس عمانAl Sahel Travel & TourismAالساحل الدول
لح شارع أبو نص الرئ ,بو  ص

جانب  د قرقش/  نص / مجمع سع
ة ابو نص / الطابق الثا . از

5231717799430832info@alsaheljo.comwww.alsaheljo.com

احة والسفر تانيوم للس احة والسفرت تانيوم للس هعمانTitanium Travel & TourismAت ة سم ‐58155885815588info@titanium.toursوادي الس شارع االم

احة والسفر اد للس كهالص ا و اء ال المفرقThe Hunter Travel & TourismAض
القرب من مدرسة  اط،   الض

فوزي المل .
2623255526232555h.qawasmi@thehunter.travel‐

احة والسفر احة والسفرجافيوتا للس دعمانGaviota Travel & TourismAجافيوتا للس ة تغ ة شارع األم ف ‐58509000manalshabaneh20@gmail.comالص



احة والسفر احة والسفرالمقاطعة للس عمانThe District Travel & TourismAالمقاطعة للس
شارع وص التل فوق مطعم 

وات ال
7900215160info@districttravels.comwww.districttravels.com

احة والسفر ستا للس ل احة والسفرا ستا للس ل Elista Travel & TourismAا
شارع مكة ام السماق، شارع مكة، 

مجمع الصدر التجاري، الطابق 
الثالث.

7902387900info@elista‐travel.comq
heba.obeidi@elista‐

travel.com

احة والسفر احة والسفررودس للس عملنRodos Travel & TourismAرودس للس
شارع وص التل مجمع االبراج 

ة، الطابق االول، مكتب 1061 المهن
55124240gm@rodostours.comoperation@rodostours.com

احة والسفر ة للس احة والسفرالطرق الج ة للس عمانAirways Travel & TourismAالطرق الج
سا شارع عصام العجلو  الشم

يوم. لي ل فندق م مقا
56998800raed@airwaysjo.comwww.airwaysjo.com

احه والسفر دات للس داتمكتب عب د هللا الثا عمانobeidat travel and tourismAعمر احمد طه عب ‐7858444470omar.a.ob@gmail.com الروا شارع الملك ع

احة والسفر انا للس كتهمكتب  عمانBana Travel & TourismAمحمد ع الحساسنة و
ة  ، بنا ل ، ش الرئ  الجندو

رقم 58
658280410banatravel@amadeus.jo‐

ا  ــــج الس و ا رن الذهب لل ــــج الس و رن الذهب لل
Ranen Al Dahab Travel 

&Tourism
Aة رقم 213عمان ق االوسط ، بنا ‐641660600s.fakhori@aldahabtravel.comدوار ال

احة والسفر والحج  مؤسسة الخديوي للس
والعمرة

اب دعنا ‐7978430410Alkhedivetravel@gmail.comتالع الع ، ش وص التل، رقم 87عمانAlkhidaiwi Travel & TourismAبهاء محمد هاشم ذ

احة والسفر هاطاللة المدينة للس ، ش الملك حس ، رقم 155عمانCity View Travel & TourismAمحمد خالد محمود هاد د ‐46231800cityviewtravel19@gmail.comالع

احة والسفر ة للس احة والسفررحلة اال ة للس عمانTrip It Travel & TourismAرحلة اال
ة ، شارع راجح الرم ، رقم  ف الص

1
7771280130operation@tfipitjo.com‐

احة والسفر طحاءعمانWard Travel & TourismAرائد احمد حسن عفانةورد للس 6505115565051155info@wardtour.comwww.wardtour.com الهش الشما ، ش االل


