
فئة المكتب

(A)تذاكر 

(B)وافدة 

(C)صادرة 

(D)حج وعمرة 

(E)داخلية حصراً 

ي
فامكتب السياحه الوطن  عمانNational Tourist Office Aسمر جميل هاشم الشر

-، ، وسط البلد: ،المنطقه39الملك حسي    

/ ي
ط ارض 

46233884636293Mureb@alshurafatravel.com

يكتهبيت المقدس للسياحة والسفر نرصاوي وشر
Beit Al Maqdes Travel and 

Tourism
Aإربد-، 14بغداد، ،02-7242521-

Nasrawitravelagent@yahoo.co

m
-

 للسياحة
 
ق االدن  للسياحةالشر

 
ق االدن الشر

Near East Tourist CO / 

NETC
Aعمان

جبل عمان،الكلية العلمية االسالمية،، ط 

ي 
العماره ساحه فندق / ارض 

كونتينانتال  (االردن سابقا)االنتر

46419064659792Travel@netcjo.comwww.netcjo.com

عمانFadel Dibeh Travel & ToursAورثة فضل موىس حسي   ديبهفضل ديبه للسياحة والسفر

، ،حي 25 المدينة،شارع الملك حسي  

/ العبدلي / بجانب بنك االسكان / العدلية 

وسط البلد

46256464639540
FADELDEBAHTRAVEL@GMAIL.

COM
-

ي للسياحة والسفر ي للسياحة والسفرمؤسسة الحلن  عمانHalabi Travel & TourismAالحلن 
، ،شارع الملك حسي   ،حي 49 العبدلي

وسط البلد/ مقابل قرص العدل / العدلية 
46568604639540Mamdohalabi@gmail.com-

إربدTell Travel AgencyAسمت  قدري خلف التلوكالة التل للسياحه
،. مدينة إربد،ش ،منطقة 25الملك حسي  

البلد

027242199, 

027242416
027242419telltrvl@go.com.jo-

عمانALjazy Travel & TourismAالجازي التجاريهالجازي للسياحه والسفر

،ش ي
 
،منطقة 96الملكة نور،. الشميسان

، حي جبل اللويبدة -56664995662112travel@aljazy.comالعبدلي

عمانKhoury Travel AgencyAسمعان سابا عوده خوريخوري للسياحة والسفر
ي التل،

،وصف  ، 222تالع العلي ،الجارديت  

2كرادشة بالزا،ط

5370226/8/

9
5370232saed@khourytravel.comwww.khourytravel.com

عمانTelstar Travel & TourismA(األردن)تلستار للوكاالت البحرية مكتب تلستار للسياحة والسفر
،  بن علي

،الدوار 14جبل عمان،الحسي  

1الثالث،ط 
46241044640168telstar1@go.com.jo-

وكالة الدقاق للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
عمانDakkak Travel & TourismAارض العرب للسياحة والسفر

، مقابل 7،الدوار18حي الرونق،ابن مضاء،

ي, الملكية االردنية 
58177115824490info@dta.jowww.dta.joط ارض 

مطيع مشتىه و اوالدهمشتىه للسياحة والسفر
Mushtaha Travel & 

Tourism
Aعمان

، ،الملك حسي   ، بالقرب من 48 العبدلي

المحكمة

4698885/46

98884/4636

410

4616570info@mushtahatravel.comwww.mushtahatravel.com

كاهم للسياحة  ه وشر توفيق زعتر

والسفر

كاهم للسياحة  ه وشر توفيق زعتر

والسفر

Tawfiq Zaatarah & CO. For 

Travel & Tourism
Aي264جبل عمان،األمت  محمد،عمان

،ط ارض 
4642332/46

42611
4611186tzc@go.com.jowww.tzc-travel.com

كاهمكتب المدينه للسياحه عمانCITY TOURSAعمر حمدان و شر
، ،مقابل البنك 51 المدينة،الملك حسي  

المركزي
064640700064640701citytours@amadeus.jo-

عمانHala Travel & Tourism Aالوزير والقدسة للسياحة والسفرمؤسسة هال للسياحة والسفر
-، شارع االمت -شارع مادبا   

ي, ،الوحدات188حسن،
الطابق االرض 

47772834778588hala_travel@flyjordan.com.jo-

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني الرئيسيالفاكس الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم المنشأةاالسم التجاري
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،وادي صقرةعمانAir Tour Jordan / ATJAالسياحة الجويه االردنيهالسياحه الجويه االردنيه 106،4646446064635982عرار،/ العبدلي
aminsawalha@airtourjordan.c

om; 

holidays@airtourjordan.com

www.airtourjordan.com

توت عنخ امون للسياحةهيا لخدمات السياحة والسفر
Haya Travel & Tourism 

Services
Aعمان

ف، ،شارع عبد الحميد شر ي
 
،ط 91الشميسان

ي
ارض 

56693365699264mousa@tahaditours.com.jo-

ي للسياحة طه محمد ظاهر الحياريمكتب العرن 
Arab Express Travel 

&Tourism
Aعمان

ي ،
 
،عصام العجلون ي

 
ي69الشميسان

-،،ط ارض 

 فندق الماريوت
56773445687344tareq@arabexpresstours.comwww.arabexpresstours.com

عمانGranada Travel &ToursimAحلقات السماء للسياحة والسفرمكتب غرناطة للسياحة
، ،القلعة، بجانب 24 المدينة،الملك حسي  

ي
مبن  زهران، ط االرض 

46381264638419
y.zeiadeh@granadatraveljo.co

m
www.granadatraveljo.com

مكتب الواحة للسياحة

عبد الرحيم محمد زكريا وعيىس 

/ منعم سعيد حداد للسياحة

الواحه

AlWaha Travel and TourismAعمان
ة  ،شارع االمت  عبدون الشمالي

،وادي عبدون194بسمة،
59393635939468info@alwahatravel.com

و للسياحةمعان للسياحة ،الملك الحسي   بن طالل ،عمانMaan Travel &ToursimAمعان/ بيتر ،4 العبدلي
4645969/46

51780-81
4645969maan_trvl@hotmail.com-

إربدHijazi Travel AgencyAصخر عبدالكريم موىس حجازيمكتب حجازي للسياحة والسفر

، ي
 
،وسط 4مدينة إربد،الملك عبد هللا الثان

هة، ش الجيش، بجانب . البلد، حي الت  

مكتب الملكية االردنية

027240721027240721sakher80@gmail.com0

جودت الشماس واوالدهوكالة الشماس للسياحة والسفر
Al Shammas Travel And 

Tours
Aالزرقاء

 الملك طالل،،الوسط التجاري، حي عمان،-

القديم

053992744/

5

alshammasbrothers@gmail.co

m

عمانTravel & Tourism HouseAوكالة دار السياحة والسفروكالة دار السياحة والسفر
،جبل عمان، 11زهران،الملكة مصباح،

ي
الدوار الثالث ،ط ارض 

46441990tth@orange.jo0

ق والغرب للسياحة عمانEast & West ToursAامي   داود امي   الصوصوالشر

،شارع عبد الحميد  ي
 
الشميسان

ف، ط / ،مقابل فندق الكومودور108شر

ي
ارض 

56881205682545info@ewtoursjo.com-

ي للسياحة كاهوكالة درن  ي وشر ،عمانDerbi Tours and Travel Aسمت  الدرن  ،شارع الملك حسي   88،46109330derbi@derbitours.comwww.derbitours.com العبدلي

عمانRound The World Travel Aمحمد محمود عبد القادر الناطورحول العالم للسياحه

 القويسمة وأبو علندا والجويدة 

،الوحدات، دوار 366والرقيم،شارع مادبا،

ي
ق االوسط، طابق ارض  الشر

47873344776067mnatour1@hotmail.com-

عمانKareem Travel &TourismAكريم وادي محمد شاهي   حسنمكتب كريم للسياحة والسفر
موك،االمت  حسن  - ، الوحدات 0،(مادبا)الت 
مقابل السهل االخرص 

47771094772337kareemtravel@next.jo0

فواز احمد جمعه سوندهمؤسسة السياحة الدولية
International Tourism Eest 

.&Toursim
Aخالد بن الوليد،عمان، 187،56946160intl.tourism56@gmail.com0جبل الحسي  

الزرقاءNakhleh ToursAورثة الياس نخله عوض للسياحهنخله للسياحه
،عمارة الجمزاوي، 0الزرقاء،الملك طالل،

وسط التجاري
05-393131305-3931414nakhleh_tours@yahoo.com0

عمانGerzim Travel & TourismAجرزيم للسياحة والسفرجرزيم للسياحة والسفر
، ،الملك حسي   ي88 العبدلي

وسط -،ط ارض 

العدلية- المدينة /البلد
46153364656351Gerizim-travel@amadeus.jo-



فئة المكتب

(A)تذاكر 

(B)وافدة 

(C)صادرة 

(D)حج وعمرة 

(E)داخلية حصراً 

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني الرئيسيالفاكس الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم المنشأةاالسم التجاري

يكتهمكتب عدوان للسياحه عمانAdwan ToursAمحمود عدوان وشر
،جبل 67 زهران،الكلية العلمية االسالمية،

2عمان، ط
46551814655182

Adwan_travel@flyjordan.com.

jo

يكتهالرحال للسياحة والسفر عمانAlRahhal Travel & ToursAإلياس موىس وشر
-، ،قرب ضاحية20ممدوح الرصايرة،. ش  

األمت  راشد
0795537332-rahal_travel@flyjordan.com.jo-

ي للسياحه ،عمانGolden Jubilee TravelAالخليل للسياحة والسفرمكتب اليوبيل الذهن  ،الملك حسي   46188254618824m.aqel@gjtravel.netwww.gjtravel.net،العدلية40 العبدلي

راجح صبحي عبدالحميد سلهبمكتب جعفر الطيار للسياحه
Ja'afar Al Tayar Travel & 

Tourism
Aالكرك

كة0المستشف  االيطال، ،- ، قرب شر  

الميدان, الكهرباء 
032351281032355983Jaafarco@yahoo.com0

عمانEbony TravelAابنوس للسياحة والسفرابنوس للسياحة والسفر

ي 
،شارع وصف  عبدون الشمالي

ي التل، مجمع 105التل،
، وصف  ،تالع العلي

كة  .105الت 

55316660ebony@amadeus.jo0

يكتهمكتب الباديه للسياحه ي التل،عمانAl Badiya TravelAعازر و شر
،وصف  155290255512486albadiya@amadeus.jo0،ط103تالع العلي

منت  توفيق سعد زوايدهاالردن االهلي للسياحة
Jordan National Travel & 

Tours
Aعمان

 ،عمارة 1حي أم السماق،عبدهللا غوشه،

2العيساوي، ط 
58155625815765munir@jnt-jo.com0

يكتهكابري للسياحة والسفر والشحن فوزان المرزوق وشر
Capri Travel, Tourism and 

Cargo
Aعمان

، ،شارع الملك حسي   ،عمارة 182 العبدلي

ي
جوهرة القدس، ط ارض 

46471814647182info@caprittc.comwww.caprittc.com

فلك للسياحة والسفر
ي سقف 

سناء غوشة وعبد الغن 

الحيط
ORBIT For Travel &ToursimAعمان

،مخازن  ،سليمان النابلىسي  العبدلي

كن،مخازن كنيسة الروم االرثزوكس
46195664619551orbits@amadeus.jo-

الرواد للسياحة والسفر
الرواد االردنية لالدارة واالعمال 

السياحية

Pioneers Travel and 

Tourism
Aعمان

-، ،وادي صقرة، عمارة التوفيق243عرار،  , 

3ط
56278945627895rula@pioneers.jowww.pioneers.jo

ي5الجبيهة،راشد مفلح اللوزي،عمانMuna Int'l Tours &ToursimAهنادي محمود حسن عرارمن  للسياحة الدولية
-53437245343726Munatravel@hotmail.com،ط ارض 

الخطوط الذهبيه للسياحه والسفرالخطوط الذهبيه للسياحه والسفر
Golden Lines Travel & 

Tourism
Aعمان

-، ،ام اذينة13الملك فيصل بن عبدالعزيز، ، 

ي
ط ارض 

55363415536342
golden_lines@flyjordan.com.j

o
-

يكتهافواج للسياحة والسفر ،عمانAfwaj Travel & TourismAنارص الدين النارص وشر ،سليمان النابلىسي ي71 العبدلي
56867075686707afwaj1@batelco.jo، ط ارض 

كاه  مؤسسة قصي يعيش وشر

للسياحة والسفر
كاه قصي يعيش وشر

Qusai Yaish & Partners Co 

Travel & tourism
Aعمان

،شارع الملك حسي   ، ،بجانب 76 العبدلي

وزارة المالية
46344144634415q_yaish@flyjordan.com.jo-

علي اسماعيل واسماعيل علي شقرهشقره للسياحة والسفر والشحن
Shaqra Tourisim Travel & 

Shipping 
Aشارع اللد،عمان، 156750315657092shaqra@nets.com.jo،ط24جبل الحسي  

خالد عيد سليمان الماعطاالجنحة الفضية للسياحة
Silver Wings Travel & 

Tourism
Aعمان

ي التل،
،وصف  مكتب -2،ط111تالع العلي

203

حي بركة

55360125536013khaled-silver@hotmail.com-

عمانDana Travel &ToursAضانا للسياحة والسفرضانا للسياحة والسفر
، ، الملك حسي    ب،عمارة 55 العبدلي

البلبيىسي
46110664611077Dana_travel@amadeus.jo-

يكتهابرج ايفل للسياحة و السفر نىه جابر وشر
Eiffel Tower Travel & 

Tourism
Aعمان، ، الملك حسي   4626801/34626802eiffeltower2@amadeus.jo0.،وسط البلد28 العبدلي
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فراج وعودةموزاييك للسياحة والسفر
Mosaics Travel & Tourism 

Services
Aعمان

،ش ،.  العبدلي ،عمارة 240الملك حسي  

4شيكاغو ، ط
56774035677403

Mosaic_travel@flyjordan.com.

jo
-

عمانTravel Center ToursAالمركزية للسياحة والسفرالمركزية/ مركز السفر للسياحه 
،شارع االمت  شاكر بن   العبدلي

ي28زيد،
 
،الشميسان

56060005606000r.alrabi@travelcenter-jo.comwww.travelcenter-jo.com

مكتب الفاروق للسياحه والسفر 

والحج والعمرة
يكها عبله فليفل وشر

Al Farouk For Tavel & 

Toursim
Aعمان

، ،الملك حسي   ،مقابل دائرة 73 العبدلي

الجمارك
46555784655579info@alfarouk.jo0

كات كاتتجوال لحلول سفر الشر تجوال لحلول سفر الشر
Tijwal Corporate Travel 

Solutions / BCD Travel
Aعمان

، ي
 
،شارع عصام العجلون ي

 
، ط 39الشميسان

ي
كابيتل بنك/ارض 

56057065661932ramzi@etijwal.comwww.etijwal.com

ي/ اسفار للسياحه والسفر 
 
ون عمانAsfar Travel &ToursimAضياء علي حسن عفانةالكتر

،شارع 64حي الصويفية،شارع الوكاالت،

 عمارة دريم 1، ط(سالم القضاه )الوكاالت 

، مكتب  102سنتر

تم الطلب بأن يصبح ترخيص المكتب 

ي الصويفية
 
ل ف ، المت   ي

 
ون الكتر

58579985857292asfaar.travel@gmail.com-

برقا للسياحه و السفر ذ م مماربيا/ برقا للسياحه و السفر 
Burqa Travel & Tourism / 

Marbella Travel & Tourism
Aي التل،عمان

،وصف  ي65تالع العلي
-5530821/30marbella@flyjordan.com،ط ارض 

عمانAlbayan Travel & ToursimAفاروق علي محمد حوشيةمكتب البيان للسياحة والسفر
،شارع عبد الحميد  ي

 
الشميسان

ف، ي108شر
، ط ارض  ،العبدلي

56596915659690info@albayantours.net-

عمانAlmawed Travel & ToursAسهيل ومحمد جودةالموعد للسياحة والسفر

، ،شارع الملك حسي   ،شارع 78 العبدلي

الملك حسي   شارع السلط سابقا، بجانب 

وزارة المالية

4627575-almawedtourism@yahoo.com-

عمانCarthage Travel & TourismAعبدالحميد وغسان يوسفقرطاج للسياحه والسفر
، ،شارع الملك حسي   ،وسط 78 العبدلي

البلد ، شارع السلط، بجانب الجمارك
46570504657051

carthage_travel@flyjordan.co

m.jo
-

،عمانSandy TravelAالوفاء للسياحه والسفرساندي للسياحة والسفر ،شارع الملك حسي   38،46138254620825j.aqel@gjtravel.netwww.gjtravel.net العبدلي

يكهاالنابلىسي للسياحة والسفر نشين النابلىسي وشر
Al  Nabulsi Travel & 

Tourism
Aعمان

-، ،الرابية5شارع عكاشه بن محصن،  -

مجمع النا التجاري
5561681-alnabulsi@amadeus.jo-

عمانNihad Travel &ToursimAنهاد خليل ابراهيم البدرساوينهاد للسياحة والسفر
-، ،الوحدات ، بجانب فندق9مأدبا،  

دخلة جورج ابو زيد-المعمورة
47411144741115nihad@amadeus.jo-

/ جواز سفر 
ً
يكهاالجواز األزرق سابقا ،شيحان العقلة ،عمانPassport Travel & Tourism Aأحالم محمود وشر ي6عبدون الشمالي

-passportours@gmail.com-5931719،ط ارض 

السياحة الذكية للسياحة والسفرالسياحة الذكية للسياحة والسفر
Smart Tours For Toursim 

&Travel
Aعمان

ف، ،عبدالحميد شر ي
 
،عمارة 114الشميسان

الريماوي، مقابل فندق الكومودور

5655094-

5655095
5655394info@smarttours-jo.comwww.smarttours-jo.com

عمانMaster ToursAعصام عمر صالح عبدهللامكتب الحاذق للسياحة
ي التل،

،وصف  كة ، 36تالع العلي ،حي الت 

4مجمع خلف التجاري،ط
5652116-Mastertours55@yahoo.com-
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عمانAccuracy Travel & TourismAالدقة للسياحة والسفرالدقة للسياحة والسفر

، ،الملك حسي   ط ا،وسط  , 39 العبدلي

البلد ، قرب وزارة المالية، مقابل ساعات 

كاسيو

46131124613112info@accuracy.joaccuracytravel@wanadoo.jo

يكهبالتينيوم للسياحة والسفر رياض مصطف  عربد وشر
Platinum For Travel 

&Tourism
Aعمان

، بارك 24حي الصويفية،صالح الزحيمات،

بالزا
58531785854178info@platinumjordan.comwww.platinumjordan.com

ثمرة الخت  للسياحه والسفر والحج 

تورينو/ والعمرة 
عمانTorino Travel & TourismAتورينو للسياحة والسفر

 القويسمة وأبو علندا والجويدة 

،حي ام 325االمت  حسن ،. والرقيم،ش

ان، القويسمة  ق االوسط - الحت  -دوار الشر

ي
ط ارض 

47734350sultanaqel@hotmail.com0

255441285546128 ب،ام اذينة، ط15شط العرب، ،-عمانInfinity Travel & TourismAالنقطة المحدودة للسياحة والسفرالنقطة المحدودة للسياحة والسفر
mohammad@infinitytourism.c

om
-

هدمي / المحلق للسياحة والسفر ً
سابقا

زهرة اوديسا للسياحة والسفر
Zahrat Odessa For Travel& 

Tourism/Travel Now 
Aعمان

-، ،حي السالم19عبدهللا ابن رواحة، ، 

ي
الرابية ،ط ارض 

55496905549693info@travelnowjo.comwww.travelnowjo.com

ف،عمانClass Travel & TourismAالدرجة الرفيعة للسياحة والسفرالدرجة الرفيعة للسياحة والسفر ،عبدالحميد شر ي
 
،2ط , 92الشميسان

5668851/56

68850
5668820

classtrvl@classtrvl.com; 

ahmad.atef@classtrvl.com
www.classtrvl.com

رواد المنطقة العالمية للسياحة 

والسفر
عمانI Zone TravelAالمنطقة العالمية للسياحة والسفر

حي الصويفية،عبد الرحيم الحاج 

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

سوا / األبدية للسياحة والسفر 

للسياحة والسفر
محمد عقاب احمد احمد

Eternity Travel&Toursim / 

Sawa
Aف ،عمان ،عبد الحميد شر ي

 
ي89الشميسان

،ط ارض 

5677968/56

77967/5677

965

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

،-الزرقاءAl Sondos Travel &TourismAورثة حمد ياسي   حمد وناظم ملحممكتب السندس للسياحة والسفر -3938996sinzarka@hotmail.com-079578955205،الوسط التجاري4عمان القديم،

يكتهاالبسمة للسياحة والسفر ي ،ط39 زهران،مكة،عمانAl Basma Travel & TourismAبسمه خرص  وشر 255437125543713basma@albasmatravel.comwww.albasmatravel.com،حي ام اذينة الجنون 

ون المتحدون للسياحه  المتمت  

والسفر

ون المتحدون للسياحه  المتمت  

والسفر

Jet Setters Tarvel And 

Toursim 
Aعمان

-، ي وقاص47شارع مكه ، ،شارع يعد بن ان  ، 

ي ، اشارات ام اذينة ، عمارة  أم اذينة الجنون 

ات ، ط 3الخت 

55319165541916info@jetsetters.jowww.jetsetters.jo

اللور للسياحة والسفراللور/ لور للسياحة والسفر 
Allour Travel & Tourism 

Ltd.
Aعمان

،مكة المكرمة، ،مجمع طه -تالع العلي

الحجاوي
58664885866487ehab@allourtravel.netwww.allourtravel.net

ترحال / برايم للسياحة واالستثمار 
ً
سابقا

برايم للسياحة واالستثمار
Prime Travel/ Prime  

Tourism & Investment L.L.C 
Aعمان

، 11حي الصويفية،الوكاالت، ،وادي الست 

203مكتب رقم 
58540005854005primetraveljo@gmail.comwww.primetravel.net

القطب الشمالي للسياحة والسفرالقطب الشمالي للسياحة والسفر
Bright Travel / North Pole 

For Travel and Toursim
Aعمان

ة تغريد، ،الدوار 12حي الصويفية،االمت 

1الخامس، ط
58177105821355yousef@brightravel.net-
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عمانFirst Choice TravelAاالختيار األول للسياحة والسفراالختيار األول للسياحة والسفر

حي الصويفية،عبدالرحيم الحاج محمد 

ش الوكاالت، / ،وادي الست   1،الواحة 

104 ،مكتب 1،ط61مجمع الواحة ،بناية 

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

التفوق للسياحة والسفرالتفوق للسياحة والسفر
Exceed World Travel and 

tourism
Aعمان

ي التل ،
،شارع وصف  ،حي 133تالع العلي

ي ، الجاردنز، مجمع هشام 
ر
ف التالع الشر

سالمة 

، بنفس موقع ابو شيخه 201، مكتب2، ط

للرصافه

55111485531148
osama.jarrar@exceedworldtra

vel.com
www.exceedworldtravel.com

ي للسياحة والسفر
،-إربدNevertiti Travel & TourismAمحمد جمال أحمد محمد علوةنفرتينر ي32بغداد،

-027271236027271238n562001@yahoo.com،ط ارض 

لبن  عدنان شعبان ابو مسلممؤسسة الممتاز للسياحه والسفر
Al-mumtaz Travel & 

Tourism
Aعمان

-، ، مقابل, ،وسط البلد 59الملك حسي    

قرص العدل
46242244624224

Almumtaz_travel@hotmail.co

m
-

/ مدينة الرحالت للسياحة والسفر 

كابيتال
مدينة الرحالت للسياحة والسفر

Journey City Travel & 

Tourism
Aعمان

ف، ،عبدالحميد شر ي
 
، 112الشميسان

ي ، مقابل فندق الكومودور، 
 
الشميسان

1مجمع الفردوس،ط

5688374/56

88743
5689737info@capital-travel.comwww.capital-travel.com

خيار السفر للسياحة والسفرخيار السفر للسياحة والسفر
Travel Choice For Travel & 

Tourism
Aعمان

ف، ،شارع عبد الحميد شر ي
 
، 89الشميسان

3مجمع ابو السعود  ط

5660337/56

60315
5660338abed@trvlchoice.comwww.trvlchoice.com

اي / االنبهار للسـياحـة والسـفـر 

/ رحلة 
ً
الشفق سابقا

الشفق / االنبهار للـسـياحة والسـفر
ً
سابقا

Dazzle for Travel & 

Tourism / Travzzle / E 

Rehleh

Aعمان

، ام السماق،  تالع العلي

ي 13مــــكـــة،.ش
 
مكتب -عمارة،الطابق الثان

204

58333535833183khalid@erehla.comwww.erehla.com

عمانluxury Travel and Tours Aالفخامه لالستثمارات السياحيهالفخامه للسياحة والسفر
ة تغريد،. حي الصويفية،ش ،عمارة 12األمت 

، السوق التجاري2ط- الشعلة 
58633225818228walid@luxurytours-jo.comwww.luxurytours-jo.com

عمانPortfolio Travel & TourismAمحمد مروان محمد ذيب الكرزونالحقيبة للسياحة والسفر

، ، شارع جني   ،مجمع 3جبل الحسي  

، مكتب رقم -2االلهام، ط ي فوق البنك العرن 

201

5659597/85659598
Portfolio_travel@flyjordan.co

m.jo
-

فاالمالح للسياحة والسفر عمانNavigator Travel& TourismAسحر جميل خالد الشر
-، ، ،وسط البلد51شارع الملك حسي   ، 

ى مقابل محكمة  الجنايات الكت 
46233444626062info@navigatortravel-jo.com-

عمانSwiss TravelAالسويس للسياحة والسفرالسويس للسياحة والسفر
، 66جبل عمان،الكلية العلمية االسالمية ،

زهران ،الدوار الثالث ، داخل فندق االردن

4625254/45

29264/4651

514 

4651519swiss_travel@amadeus.jo-

ي احمد حمادفن السياحه والسفر
 
،االمت  شاكر بن زيد،عمانTravel ArtAعصام عون ي

 
-456505005672207esam@thetravelart.com،ط47الشميسان

عمانMasar Travel & TourismAمسار للسياحة والسفرمسار للسياحة والسفر
،شارع عبد الحميد  ي

 
الشميسان

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

عمانTaqarob Travel & TourismAتقارب للسياحة و السفرتقارب للسياحة و السفر
،ش عبد الرحيم الواكد، ي

 
، 63الشميسان

،مجمع مهيار العبدلي

5650660/61

/62
5660650majed@taqarobtours.comwww.taqarobtours.com
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ا للسياحة والسفر ا للسياحة والسفربت   عمانPisa Travel & TourismAبت  

،الصويفية 18حي الصويفية،صبحي العمري،

358271705827174ziad.gm@jopistravel.comwww.jopisatravel.com، مجمع ميد تاون بالزا ،ط

نجوم االردن للسياحه والسفرنجوم االردن للسياحة والسفر
Jordan Stars Tourism & 

Travel
Aعمان

،شارع المدينة المنورة، ، 204تالع العلي

ي
الطابق االرض 

55405355540828g.m@jordanstars.netwww.jordanstars.net

عمانExcells ToursAنارص سمت  ابراهيم عجوريالمتفوقون للسياحة و السفر
،الجبيهة، دوار المنهل 99الجبيهة،ياجوز،

2 ط99،مجمع الفارس، رقم 
53534745350474naser-excells@hotmail.comwww.excellstours.com

البحار السبعة للسياحة و السفرالبحار السبعة للسياحة و السفر
Seven Seas Travel & 

Tourism
Aعمان

ي 41ام اذينة،شارع دجلة،
ر
ف ،ام اذينة الشر

2،ط
55634215563423info@7seastravel.net-

مكتب جينار للسياحة والسفر
الشاطئ  للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Jeenar Travel & TourismAعمان

ي التل،
،وصف  ، دوار الواحة، 153تالع العلي

ي التجاري،  الطابق الثالث مجمع الخفح 
55205585520441admin@jeenar.comwww.jeenar.com

عمانShehab Travel and ToursAاحمد يوسف خليل شهابمكتب شهاب للسياحه والسفر
،دوار المنهل 1ياجوز،-الجبيهة،ام الفضيل

201 ، مكتب 2ط,
53480015348001ahmad@shehabtravel.net0

عمانTravel ElementsAالتام للسياحة والسفرعنارص السفر للسياحة والسفر
، ش عبدالرحيم الحاج محمد،  وادي الست 

205، مكتب 2ماكدونلدز الصويفية، ط
58621035862304zaid@travel-elements.comwww.travel-elements.com

عمانSilk Road TravelAطريق الحرير للسياحه والسفردرب الحرائر للسياحه والسفر

-، ،مجمع125عبدهللا غوشة،- شارع مكة   

1جت  ط

وادي الست 

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

- النخبة العربية للسياحة والسفر 

إمباير ترفل
النخبة العربية للسياحة والسفر

Arab Elite Travel & 

Tourism - Empire Travel
Aعمان

،المدينة المنورة، ،التالع 257تالع العلي

، مجمع الباسم  الطابق  ي
ر
ف  مكتب 3الشر

134 شقة رقم 34

55399935530469info@empire.jo0

عمانSky Gate Travel & TourismAبوابة السماء للسياحة والسفربوابة السماء للسياحة والسفر
ي التل،

،وصف  ي72تالع العلي
،ط ارض 

حي الخالدين
56999205699970Murad@skygatetours.netwww.skygatetours.net

الوردة الفرعونيه للمعارض و 

الخدمات السياحية
كاها عمانFeroun RoseAعطاف شخشت  وشر

ي التل،
،وصف  , ،الجاردنز61تالع العلي

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

ادارة لخدمات السياحة والسفرادارة لخدمات السياحة والسفر
Travel Management 

Services - TMS
Aي التل،عمان

،وصف  -4095543617/85543619osama@tmsjo.com،م 4،ط293تالع العلي

االدهم لالستثمارات السياحيهاالدهم لالستثمارات السياحيه

Al-Adham Lelestethmarat 

Al Syahyeh / O Travel & 

Toursim

Aعمان
،ش عبدالرحيم الحاج  وادي الست 

1،الصويفية ،ط25محمد،
58111305811744adham@o-travel.net0

ل للسياحة والسفر ل للسياحة والسفرالمت   10658685405822471info@houseoftravel.me0،مكتب 19حي الصويفية،باريس،عمانHouse Of TravelAالمت  

mailto:zaid@travel-elements.com
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عمانYork Travels &TourismAيورك للسياحة والسفريورك/ كحلي للسياحة والسفر 
ة تغريد  مرج الحمام،شارع االمت 

،مقابل السيفوي، دوار الدلة102محمد،
57313935731393ym@yorktravels.comwww.yorktravels.com

قناة السويس لخدمات رجال 

االعمال والسياحة والسفر

قناة السويس لخدمات رجال 

االعمال والسياحة والسفر

Sues Canal Travel and 

Tourism 
Aعمان

،االمام مسلم، ،الرابية، بجانب 13تالع العلي

مسجد بر الوالدين، مجمع 

13 فيال رقم 24 رقم

5525100-suescanal_travel@yahoo.comwww.suescanaltours.com

قاعة السفر للسياحة والسفرقاعة السفر للسياحة والسفر
The Travel Lounge for 

Travel and Tourism
Aعمان

،ام اذينه ،يناية رقم 12زهران،شط العرب،

3 ،ط12
55377075537708info@thetravel-lounge.comwww.thetravel-lounge.com

القيادية للسياحة والسفرالقيادية للسياحة والسفر
View Point Travel 

&Tourism
Aعمان

،شارع عبد الحميد  ي
 
الشميسان

ف، ي112شر
،ط ارض 

56765265676527zelzain@vpointjordan.com-

عمانTuba Travel & TourismAطون  للسياحة والسفرطون  للسياحة والسفر
ام اذينة،الملك فيصل بن عبد 

ي13العزيز،
،طابق ارض 

55455325416389tubatravel2011@gmail.com-

خليج االردن للسياحة والسفر
ارابيال العالمية لالستثمارات 

السياحية

Jordan Gulf Travel & 

Tourism
Aعمان

ي التل،
،شارع وصف  ، مجمع 75تالع العلي

203 ،مكتب 2العقاد،ط
55447330md@jg-tours.com0

/ بوفارديا للسياحة والسفر 
ً
اكسفورد سابقا

عمانBovardia Tours & TravelAسامر سامي احمد ابوجاموس
،عبدالحميد  ي

 
الشميسان

ف، ي ،ط114شر
 
1،الشميسان

56838085684808
s.abujamous@bovardiatours.c

om
www.bovardiatours.com

عمانArnoun Travel & TourismAارنون للسياحة والسفرارنون للسياحة والسفر
،عبدالحميد  ي

 
الشميسان

ف، ،ط65شر ي
 
1،الشميسان

5678833/56

74040/5678

855

5686061/0

6
arnoun@arnoun.jo0

المعالي / دانيال للسياحة والسفر  ً
سابقا

عمانDanial Travel& TourismAدانيال للسياحة والسفر
- ،الصويفية 17حي الصويفية،الوكاالت،

5 مكتب 3عمارة ورد و كباب ط 
0777707709-ali@danialtravelgroup.com-

ة للسياحة والسفر ة للسياحة والسفرالتأشت  عمانVisa Travel & ToursimAالتأشت 

،وصف  التل، ،حي الخالدين، 230تالع العلي

355109095562277firas.maizer@vizatravel.com، مكتب رقم 1ط 

ق االوسط  مستكشفون الشر

للسياحة والسفر

ق االوسط  مستكشفون الشر

للسياحة والسفر

Middle East Discoveries 

Travel & Tourism
Aعمان

،شارع مكه، ،مجمع ابراهيم 187وادي الست 

404 ، مكتب 4النعيمات، الطابق 
58254345825430

m.jibril@mediscoveries-

grps.com

www.mediscoveries-

grps.com

عمانButterfly Travel &TourismAالفراشة للسياحة والسفرالفراشة للسياحة والسفر
،المدينة المنورة، ،مجمع 125تالع العلي

403الطابق الرابع رقم , األمت  التجاري 
55455775545574rima-kh@windowslive.com0

يمكتب ايالنا للسياحة والسفر
 
،وصف  التل،عمانELANA Travel and  TourismAمحمد فايق محمد العطيان 55456765545876Mohammad@elanatours.comwww.elanatours.com،الجاردنز2، ط 169تالع العلي

عمانWisam Travel&TourismAوسام نعيم محمدغنايممكتب وسام للسياحه والسفر

،جبل  حي الياسمي  

، 28عرفات،الدويك ،ضاحية الياسمي  

منطقة بدر، دوار الخريطة،  مجمع الدويك 

، محل رقم  ي
7التجاري، الطابق االرض 

42022160wisam@wisamtravel.netwww.wisamtravel.com

السفر البسيط للسياحة والسفرالسفر البسيط للسياحة والسفر
Simple Travel for travel 

and Tourism 
Aعمان

حي الصويفية،عبد الرحيم الحاج 

، الصويفية1، ط 13محمد،
58656575865657hussein@simpletravel-jo.comwww.simpletravel-jo.com
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عمانChance Travel & Tourism Aالفرصة للسياحة و السفرالفرصة للسياحة و السفر

،ابن مضاء، ، حي 7ب،الدوار13وادي الست 

مبن  الملكية / السهل، مبن  المسافرين 

2االردنية ،ط

58144080chancetravel@hotmail.comwww.chancejo.com

الزامل للسياحة والسفر والحج 

- والعمرة
ً
-نجمة الزامل سابقا

المتجدد سابقا

كاه لؤي فؤاد الزامل وشر
AL Zamel  Star Travel & 

Tours
Aعمان

- ،عمارة ابراج الشويــــخ 1 شفا بدران،العرب،

5ط
52321315232121Alzamel-star@hotmail.comWWW.ALZAMELSTAR.COM

عمانAl Sami ToursAالسامي للسياحةالسامي للسياحة
،مجمع 3، ط 39 زهران،شارع مكة،

ي التجاري   ط 
 
3الحوران

5534431- 

5534432
5543400jeries@alsamitours.com

يكتهاماندا للسياحة والسفر عمانAmanda for Travel & ToursAمروان موىس وشر

ة ثروث الحسن، ،االمت  ، حي 6وادي الست 

، الدوار الثامن  ي ضاحية االمت  راشد , الروان 

مجمع جمال داوود, بن الحسن 

58114645811084marwan63@yahoo.com-

/ االنتشار للسياحة والسفر 

المستثمرون
عمانZoom Travel Aالمستثمرون للسياحة والسفر

، 33حي الصويفية،نائب عمران المعايطة،

،دير غبار ، حي الديار2ط 
58539005853028khaldoun.banat@zoom.jowww.zoom.jo

عمانLatrun travel Aاللطرون للسياحة و السفراللطرون للسياحة و السفر

، ،شارع الملك حسي   ،،مقابل 51 العبدلي

قرص العدل القديم

وسط البلد

46573204657310Latruntravel@yahoo.com-

يكهالسيد للسياحة و السفر وائل السيد وشر
Al Sayyed Travel and 

Tourism 
Aعمان، ،الملك حسي   77،46551904655194info@alsayyedtravel.com0 العبدلي

وز للسياحه والسفرونس للسياحه والسفر عمانWanas Travel & TourismAالنت 
،شارع المدينة  تالع العلي

مركز دانا التجاري- 4،طابق 126المنورة،
5540879-sales@wanastours.com-

عمانBedaya Travel & ToursimAالبداية للسياحة والسفرالبداية للسياحة والسفر
،عبد الحميد  ي

 
الشميسان

، بجانب البنك االهلي1شومان، ي
 
،الشميسان

56809595681959albedaya@flyjordan.com.jo-

الرين للسياحة و السفرالرين للسياحة و السفر
Lareen Travel & Tourism / 

VOYAGE TRAVEL
Aعمان

ي التل،
،شارع وصف  ، مجمع 66تالع العلي

355480485548148dina@voyagejo.comwww.voyagejo.comالباسم

عمانTAKSIM TRAVL TOURISMAزياد سعيد عيد الطنايبتقسيم للسياحه والسفر
،خالد بن الوليد، ، 14 العبدلي ،جبل الحسي  

3دوار المأمونية، مجمع العبادله، ط
46133430ziadchublaq@hotmail.com

االباء للخدمات السياحيةاالباء للسياحة والسفر والشحن
Alabba Travel services & 

Cargo 
Aعمان

،عبدهللا بن رواحه، ،الرابية، 14تالع العلي

حي السالم، سوق الرابية التجاري
55117475511758admin@alabbatravel.com-

عمانCedar Travel and TourismAسيدار للسياحة والسفرسيدار للسياحة والسفر
 15حي الصويفية،شارع صالح السحيمات،

حداد ،
5833512-mahmoud@cedar4travel.com-
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عمانSweis Travel and TourismAصويص للسياحة والسفرصويص للسياحة والسفر
،الملك حسي   ،وسط 43السلط،/ العبدلي

حي العدلية/البلد

4640661-

4640660
4640661sweis_travel@amadeus.jo-

باندا واحد للسياحة والسفرباندا واحد للسياحة والسفر
Panda one Travel & 

Tourism
Aعمان

،ش ،وادي 1مسعود بن نارص،. وادي الست 

الدوار السابع، بجانب مبن  , الست  

المسافرين، مجمع سامي الخواجا التجاري، 

1ط

الحي السهل شارع مسعود بن نارص

5810491-

5810493
5810493awnigm@pandaone.net-

ي االقليمية للسياحة 
مؤسسة نعمنر

والسفر
خالد عبد هللا حسن النسور

Nemati Regional Tours & 

Travel
Aعمان

،المدينة المنورة، ،تالع العلي 219تالع العلي

شارع المدينة المنورة، دوار الواحة، ,

بجانب كازية الحجاوي

06/5510092
06/554009

2
khaled@regional-tours.com-

ي للسياحة والسفر 
ر
ي/ القاعان

 
ون يالكتر

ر
محمد أنيس وأحمد القاعان

AL QAATI TRAVEL AND 

TOURISM
Aعمان

،عبد الرحيم  ي
 
الشميسان

، خلف مجمع بنك 63واكد، ي
 
،شميسان

2االسكان، مجمع مهيار، ط

تم الطلب بأن يصبح ترخيص المكتب 

ي
 
ي الشميسان

 
ل ف ، المت   ي

 
ون الكتر

56639905663991info@alqaati.comwww.alqaati.com

/ الشادي للخدمات السياحية 

الصادق للسياحة والسفر
عمانAl Sadeq Travel & ToursAالصادق للسياحة والسفر

ف، ،عبدالحميد شر ي
 
ي7الشميسان

 
،شميسان

ي شارع عبد الحميد 
 
عنوان الفرع الشميسان

ف عمارة  91شر

56799775679930mousa@tahaditours.com.jo-

عمانSofia  Travel CompanyAصوفيا للسياحة والسفرصوفيا للسياحة والسفر

،سليم بن حارث، ،بيادر 21وادي الست 

وادي الست 

مبن  االدارة التابع ألدوية الحكمة

58164765816476travel@skysofia.com-

سما االردن لحلول السفرسما االردن لحلول السفر
SKY JORDAN FOR TRAVEL 

SOLUTIONS 
Aف،عمان ،عبد الحميد شر ي

 
AHMAD@SKY-JORDAN.COMWWW.SKY-JORDAN.COM 5666643 92،5666565الشميسان

عمانAntalya Travel & TourismAانطاليا للسياحة والسفرانطاليا للسياحة والسفر

ي التل،
،وصف  ،مجمع غداف 129تالع العلي

8مكتب  - 129سنتر 

ي
ر
ف الحي التالع الشر

55266635526619info@antalyatrvl.com-

الينبوع للسياحه والسفر والحج 

والعمره
يكه خالد سمت  عبدالحافظ وشر

Al Yanboa' For Travel and 

Tourism 
Aالزرقاء

الزرقاء،حي معصوم، شارع عبد الحميد 

،مجمع القيىسي الطابق  ف،القيىسي 1شر

قرب دوار حي معصوم

053930010053930011m_arabee@yahoo.com-

عمانHawler ToursAهولت  للسياحه والسفرهولت  للسياحه والسفر

ة تغريد  حي الصويفية،شارع االمت 

مجمع زيد التجاري /،الصويفية 12محمد،

ي12عمارة الشعلة رقم /
 
 الطابق الثان

58158985818228info@hawlertours-jo.com-

ماردين للساحة والسفرماردين للسياحة والسفر
MARDIN TRAVEL AND 

TOURISM
Aعمان

، ،حي 53 المدينة،شارع الملك حسي  

العدلية
46507004650701mardintravel@amadeus.jo-
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عمانSafana Travel & TourismAاياد محمد اسعد الشويكيسفانه للسياحة والسفر
يا مول  يا ،جالت  / حي الصويفية،زهران،جالت 

4الطابق 
4017677-eyadabramash@yahoo.comwww.safanatours.com

ريحانة المدينة للسياحة والسفرريحانة المدينة للسياحة والسفر
RAYHANA CITY 

TRAVEL&TOURISM
Aعمان

-، ي التل،
ي.ش/،خلدا276وصف 

وصف   

9مكتب /4ط /مجمع الدراس/التل

ي قبل اشارات البنك العرن 

0796305582-
rayhana.tours.2017@gmail.co

m
-

يكتهاالشغف للسياحة والسفر عمانPassion Travel & TourismAمن  المعشر وشر
،شارع الملكه نور، ي

 
،مجمع 44الشميسان

بجانب مشتسف  االردن/زينة التجاري 

06-

5605061/3/

4

5605068
muna.mouasher@passiontrvl.

com
www.passiontrvl.com

يكتهفضاء األردن للسياحه والسفر ساهر ابوحماد وشر
Jordan Space Travel & 

Toursim
Aعمان

، ،مقابل محكمة 53 المدينة،الملك حسي  
التميت  

46316154631616saher@jordanspacetravel.com-

كت   )ارض الكت   للسياحة والسفر 

تداول / (الرحالت  سابقا
تداول للسياحة والسفر

Kanz Land Travel & 

Tourism
Aعمان

حي الصويفية، عبدالرحيم  الحاج 

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

الزرقاءMelhem Travel & ToursAملحم وحمارشةملحم للسياحة والسفر
-، ،بجانب-عمان القديم،-ش الملك طالل  

وسط البلد/الحي التجاري/مطعم ابو اكرم
05-399200005-3992001melhemtours@yahoo.com-

وادي / ماراثون للسياحة والسفر 

النيل
وادي النيل للسياحة والسفر

Marathon Travel And 

Tourism
Aعمان

ف ، ،عبدالحميد شر ،مجمع 112 العبدلي

2ط- الفردوس 
56688335664888

accounting@marathon-

traveljo.com
www.marathon-traveljo.com

عمانLazord Travel & Tourism Aليل علي عبدالرحمن ريانمؤسسة الزورد للسياحة والسفر
،مجمع حواء 14حي الصويفية،ش الينابيع،

1طابق /14
58221775822178laila@lazordtravel.com-

عمانMayorca Travel & TourismAمايوركا للسياحة والسفرجوهرة ماركا للسياحة والسفر
-، خلف وزارة-،أم أذينة -شارع الفرات،  

مجمع الشلول- البيئة 
55336105533610info@mayorca-tours.comwww.mayorca-tours.com

يمكتب دوريندا للسياحة والسفر
ي حمزه حسن الطباح  عمانDorinda Travel &Tourism Aخت 

،خليل السالم، ،التالع 20تالع العلي

، قرب ارامكس  مكتب رقم  / 2ط/ الشمالي

4

53354475335448khayri@dorinda-jo.com-

عمانMidway Travel & TourismAعبدهللا المرصي وأحمد مسعودوسط الطريق للسياحه والسفر

حي الصويفية،علي يحن  

 , 2ط, ،مجمع ابراهيم خليل 13الرصايرة،

206مكتب 

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

أميال / المصدر للسياحه والسفر 

السماء
اميال السماء للسياحة والسفر

Source For Travel & 

Tourism / Sky Miles
Aعمان

ي التل،
،ش وصف  ،خلدا، 339تالع العلي

مجمع زهرة خلدا الطابق الرابع، مكتب 

401.

53525215352526tariq@sourcetravel.cosourcetravel.com

عمانAl Nahar Travel & ToursimAالمصداقية للسباحة والسفرمكتب النهار للسياحة والسفر

ي التل،
،وصف  ،حي الخالدين، 214تالع العلي

-rami_aq@hotmail.com-0777372772مجمع الفنار

،عمانSky Rep's Travel & TourismAالتمثيل الجوي للسياحة والسقرالتمثيل الجوي للسياحة والسفر -46463664646367info@sky-reps.com،وسط البلد39 زهران،الملك حسي  

امل صالح عبد الكريم ابو عاشورامل ابو عاشور للسياحة والسفر
Amal Abu Ashour Travel & 

Tourism 
Aإربد

،الحي  مدينة إربد،شارع الجامعة ،زين سنتر

ي  بجانب فندق الجود, الجنون 

02-

72509990
02-7250998amal_tours@yahoo.com-
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الرفاهية للسياحة والسفرالرفاهية للسياحة والسفر
Royal Luxury Travel & 

Toursim
Aشعمان، 125،55233315523391info@royalluxurytours.comroyalluxurytours.comمكة،.وادي الست 

/ الشهد االبيض للسياحة والسفر 

ترافيليوس
الشهد االبيض للسياحة والسفر

Travilios / White Honey 

For Toursim&Travel
Aعمان

،شارع عبدهللا  وادي الست 

ي الطابق 39غوشة،
،مجمع جراند سينر

110مكتب -االول

58555615815561rami.musallam@travilios.cowww.travilios.co

نتلي عجور و روان العقايلةالجاذبية للسياحة والسفر
Attraction For 

Toursim&Travel
Aعمان

-، ،مجمع اكاد30المالكة رانيا العبدهللا،  

، الطابق االول80التجاري، مجمع رقم  ، 

101مكتب رقم 

56270005627003attractiontravel@hotmail.com-

درجة رجال االعمال للسياحة 

والسفر

درجة رجال االعمال للسياحة 

والسفر

Business Class Travel / BC 

TRAVEL
Aعمان

، ي
 
،عصام العجلون ،مجمع اشنانة 2 العبدلي

ي/1طابق 
 
حي الشميسان

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

،مكه المكرمه ،عمانDijla Travel&TourismAدجلة للسياحة والسفردجلة للسياحة والسفر 258545555854551info@dijla-travel.comwww.dijla-travel.com،الطابق 244تالع العلي

الكرت األخرص  للسياحة والسفرالكرت األخرص  للسياحة والسفر
Green Card travel and 

tourisom
Aعمان

يا  يا ،جالت  يا مول،جالت  حي الصويفية،جالت 

4مول ط
06401762306-4017624admin@gc-travel.com-

ي للعطالت السياحية دام للعطالت السياحيةالفريق الذهن  عمانGolden Team HolidaysAامستر
يف نارص بن  ،الشر ي

 
الشميسان

ي10جميل،
،الطابق االرض 

56224945622491
khaled@goldenteamholidays.c

om

www.goldenteamholidays.co

m

،مكه،عمانTop Ten Travel & Tourism Aتوب تن للسياحة والسفرتوب تن للسياحة والسفر 55155055514167info@tourstop10.comwww.tourstop10.com،الطابق االول147تالع العلي

،-الزرقاءMarahTravelAرامي محمد عيىس عفانهمرح للسياحه والسفر -053960006053960006INFO@MARAHTT.COM،الوسط التجاري10الملك طالل،.ش 

عمانAL Maali Travel &TourismAمحمد موىس حسن المعاليالمعالي للسياحه والسفر
، ،شارع الملك حسي   ،حي 177 العبدلي

3الطابق /اللويبدة، مجمع البنك االسالمي 
46440214644021Al_shahd1@yahoo.com-

ي للسياحة والسفر
ق الفص  محمود عمر محمود حردانالبت 

Albayraq Silver travel & 

tourism
Aامية بن عبد شمس،عمان، -12،46554454655445info@albayraqtravel.com العبدلي

،شعمانMarshal TravelAمارشال للسياحة والسفرمارشال للسياحة والسفر ي التل ،.تالع العلي
-90،56999555699951acc@marshaltravel.comوصف 

عمانEvent Travel & TourismAالحدث للسياحة والسفرالحدث للسياحة والسفر
،محمد ابو عزام ، ،الرابية، دوار 2تالع العلي

الرابية
55108005510800amjad@event-jo.com-

عمانBatross Travel & TourismAباتروس للسياحة والسفرباتروس للسياحة والسفر

ي التل ،
،وصف  كة، 98تالع العلي ،حي الت 

، مكتب 3، طابق 98مجمع العتوم التجاري 

307.

56991285699118
OUTGOING@BATROSS-

TRAVEL.COM
-

مكتب اشع خطوة للسياحة 

والسفر
عبدهللا خليل ابراهيم البدرساوي

Faster Step Travel & 

Tourism
Aعمان

 القويسمة وأبو علندا والجويدة 

،دوار منور سكة 102والرقيم،منور الحديد،

الحديد

0799542853-abdullah.info80@gmail.com-

متجر التصميم االول للسياحة 

والسفر

متجر التذاكر االول للسياحة 

والسفر

First Ticket Store Travel & 

Tourism
Aعمان

ي التل ،
،وصف  مقابل /،143تالع العلي

ي مكتب رقم /مركز شاميه التجاري / جت 

204

5523883-shaker@fts.travelwww.fts.travel

-2136006floriatours@gmail.com-213600603-03،-معان،الملك عبدهللا،معانFloria ToursAتغريد كمال سلمان عليانفلوريا للسياحة والسفر
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عمانTokyo Travel & TourismAطوكيو للسياحة والسفرطوكيو للسياحة والسفر

-، الحي/،ام اذينة 6بدر شاكر السياب،  

ي  ي/الجنون 
خلف مبن  الضمان/ طابق ارض   

الرئيىسي

55184485513448info@tokyott.comwww.tokyott.com

،عمانAl Barez Travel &ToursAساري محمدعبد المعطي جودهالبارز للسياحة والسفر ،الملك حسي   albareztravel@yahoo.comwww.al-barez.com-4637630،حي العدلية88 العبدلي

األجنحة األردنية للسياحة والسفراألجنحة األردنية للسياحة والسفر
Jordan Wings Travel& 

Tourism
Aعمان

عبدهللا . الدوار السابع ،ش

ي/ ،وادي الست  38غوشة، / حي الروان 

ي 
205مكتب / مجمع الحسين 

58582225858229info@jowings.comwww.jowings.com

غرينتش للسياحة والسفرغرينتش للسياحة والسفر
Greenwich Travel & 

Tourism
Aعمان

يف نارص بن  ،الشر تالع العلي

وادي / حي السالم / ،الرابية 39جميل،

صقرة

55233305523310info@greenwichtraveljo.com-

شقائق النعمان للسياحة والسفر 

اد والتصدير  ونا/ واالستت  فت 
ونا للسياحة والسفر ،الثقافة،عمانVerona for Travel & ToursAفت  ي

 
56679965667996tayem@veronajotours.comwww.veronajotours.com،العبدلي20الشميسان

كرتونة الرحالت والعطالت 

/ للسياحة والسفر 
ً
شمة هوا سابقا

صندوق الرحالت والعطالت 

/ للسياحة والسفر 
ً
شمة هوا سابقا

The Travel BoxAعمان
،الملكة نور ، ي

 
، من 46الشميسان ،العبدلي

الدوار الرابع باتجاه الداخلية
56772885677289omar@thetravelbox.com.jowww.thetravelbox.com.jo

ي للسياحة والسفر ي للسياحة والسفرالعرص الذهن  العرص الذهن 
Golden Age Travel and 

Toursim / GAT
Aعمان

،عبدهللا بن رواحه، ،تالع العلي 8تالع العلي

بش للرصافة ،حي الرابية،قرب مشر ي
ر
ف الشر

0655622215562263info@goldenage.tours-

يالركائب للسياحة والسفر فاطمه اكرم صالح عبد النن 
AL Rakaeb Travel & 

Tourism
Aعمان

ي التل،
،وصف  ، مجمع حمادة 109تالع العلي

409مكتب - 
5522133-fatimagm@alrakaeb.com-

ي للسياحة والسفر ي للسياحة والسفرالخليج الذهن  الخليج الذهن 
Golden Bay Travel 

&Tourism 
Aعمان، ي

 
،وهيب االفيون ،حي السهل2وادي الست 

065828244/

065828254
-info@goldenbay-jo.com-

خطوط السماء الزرقاء للسياحة 

والسفر

خطوط السماء الزرقاء للسياحة 

والسفر
 Sky Line Travel & ToursimAعمان

ة ثروت، ،امت  ،ضاحية االمت  75وادي الست 

،حي 123راشد ،مجمع جوانه ،مكتب 

ي الروان 

58310905831091info@skylinejordan.comwww.skylinejordan.com

عمانMeeting Travel & ToursimAلقاء للسياحة والسفرلقاء للسياحة والسفر
ي التل،

،وصف  ،مركز الرضوان 125تالع العلي

1، طابق 112التجاري، مكتب 
06-5518103-saleh.agha888@gmail.com-

سان تروبيه للسياحة والسفرسان تروبيه للسياحة والسفر
Saint Tropez 

Travel&Toursim
Aعلي سيدو الكردي ،عمان، -46،59222905922290othmanpanda@hotmail.comعبدون الشمالي

،االمت  شاكر بن زيد،عمانGhazal Travel & ToursimAالحسون للسياحة والسفرالغزال للسياحة والسفر ي
 
115656913-28،5656910الشميسان

h.alhassoun@ghazaltravel.co

m
-

ي للسياحة   الذهن 
مكتب الشاطئ

والسفر
ي رشيد محمد

ر
ماجد صدف

Golden Beach Travel 

&Toursim
Aعمان

، - ،وسط البلد 51المدينة،الملك حسي  

قرب البنك المركزي
0796400409-

majed@goldenbeach-

travel.com
-

،عبدهللا غوشه ،عمانBarakat Travel & TourismAمحمد نبيل فؤاد بركاتبركات للسياحة و السفر info@barakat-travel.netwww.barakat-travel.net-5627427-206،ط74جبل الحسي  

السنافر للسياحة والسفرالسنافر للسياحة والسفر
Al Sanafer Travel & 

Tourism
Aعمان

ي التل،
،شارع وصف  ،مكتب 112تالع العلي

403
5155444-

babasanfor@alsanafertravel.c

om
www.alsanafertravel.com
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السقال للسياحة والسفر
نبيل عماد الدين سقال و امجد 

عماد الدين السقال
Sakkal Travel & TourismAالمفرق

-، ،  بن علي
يف حسي   ،وسط34الشر  

ي لسوق الخضار السوق،الباب الغرن 
02-623222202-6231666sakkaltravel@gmail.com-

عي   المسافر للسياحة والسفرعي   المسافر للسياحة والسفر
I Travel for Travel & 

Tourism
Aعمان

،شارع مكة  ام -تالع العلي

/ ،مجمع العزيز التجاري180السماق،

 ، 209بالقرب من صحيفة الغد ،مكتب 

2الطابق 

55622445562248info@itraveljo.comwww.itraveljo.com

عمانHaleem TravelAحليم للسياحة والسفرحليم للسياحة والسفر
حي الصويفية،الينابيع 

،الصويفية ،وادي الست 25،(الوكاالت)
06-588522506-5885226info@haleemtravel.com-

مكتب سامر الغزال للسياحه 

والسفر
سامر توفيق محمد الغزال

Samer Al ghazal Travel& 

Toursim
Aعمان

ه تغريد، ،خربة 36حي الصويفية،االمت 

كة - مجمع القصور - الصويفيه  خلف الت 

3طابق - مول و ليوان اوتيل 

58335665833560info@samertravel.com-

إربدHamadh Travel& TourismAحماده عمر حماده علوهحماده للسياحه والسفر

-، مقابل البنك-الملك حسي  /االمت  زيد  

، ،المسبغانية الجنوبية،حوض41االسالمي  

،حي الملك حسي  11رقم 

02-7272270-hamadh4travel@yahoo.com-

يمؤسسة ترانيم للسياحة والسفر
 
إربدTaraneem Travel &Tourism Aمعتمد يحن  نصوح التهتمون

-، هة  ،مجمع-شارع االمت  حسن،- الت    

بناية ابو حشمة التجارية- عمان الجديد 
0796351615-taraneem.travel@hotmail.com-

عمانMishwar Travel &tourismAعلي سالم محمد عوادمشوار للسياحة و السفر

،الصويفية 15حي الصويفية،شارع الوكاالت،

، 202مكتب رقم / مجمع غداف سنتر/ 

2ط

58550025855002mishwartt@gmail.com0

عمانPleasure Travel &TourismAالبهجة للسياحة والسفرالبهجة للسياحة والسفر

،ش عبدهللا غوشة،مجمع . وادي الست 

، مجمع الرائد خلف، الطابق  ي الر،الروان 

، مكتب  ي
 
207الثان

5815184-rahaf@pleasure-co.com-

سما عمان للسياحة والسفرسما عمان للسياحة والسفر
Sama Amman 

Travel&Toursim 
Aعمان

بور 0طارق،شارع طارق، بجانب بنك -،طت 

-عمارة حمود شطي الهبارنة -االسكان 

11مكتب -3الطابق 

50557750gm@samaamman-travel.com0

/ رحلة العمر للسياحة والسفر 

دهوك
07770333020sales@lifetime-trip.comwww.lifetime-trip.com،سوق الرابية16الرابية،عبدهللا بن رواحه،عمانLife time TripAدهوك للسياحة والسفر

الروسان للسياحة والسفر
حمزه محمد اديب دخل هللا 

روسان
Al Rousan Travel & TourismAإربد

،نفق مدين،نفق،- ي
 
 الملك عبدهللا الثان

 ،مدينة الحسن الرياضية، حي الطوال

هة منطقة الت  

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

،المدينة المنورة ،عمانHayyak Travel and TourismAحياك للسياحة والسفرحياك للسياحة والسفر 55222560asinan@hayyakgroup.comwww.hayyakgroup.com-228،06تالع العلي

/ اوج للسياحة والسفر
ً
انت سابقا

/ اوج الدارة االعمال السياحية 
ً
انت سابقا

Awj Travel & TourismAعمان
-، ، السابع ،مجمع رائد31عبدهللا غوشة،  

103خلف ،الطابق االول ، مكتب 
5858505-aldery@awjtravel.comwww.awjtravel.com
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عمانIstiklal Travel & TourismAاالستقالل للسياحة والسفراالستقالل للسياحة والسفر

،شارع الينابيع  سعيد -وادي الست 

، ي
مجمع - 22مكتب - ،الصويفيه52المفنر

حواء التجاري

58295605829560y.abughneim@istiklal.cowww.istiklal.co

المحور للسياحة والسفرالمحور للسياحة والسفر
Travel Hub For Travel & 

Tourism
Aعمان

،ش عبدهللا . وادي الست 

، حي دوار السابع، مجمع 31غوشة، ي ،الروان 

302-301 مكتب 3رائد خلف، الطابق 

58502025850134info@travelhub.jo0

قيثاره / الكابير  للسياحة والسفر 

للسياحة والسفرسابقا
عمانAl-Captain Travel & ToursAالطردي وقموم

ي التل،
،الشهيد وصف  ،حي 41تالع العلي

ب التجاري، الطابق  كة، مجمع يتر الت 

7الخامس، مكتب 

5603033-alcaptain.vip@gmail.com-

االتجاه الواحد للسياحة والسفراالتجاه الواحد للسياحة والسفر
One Direction Travel & 

Tourism
Aعمان

، ي
 
،الملك عبدهللا الثان ،حي 367وادي الست 

ي   المكتب  (2)مجمع خالد الداوود -الروان 

(2)رقم 

ضاحية االمت  راشد

55390905539091info@odtravel.jo0

عمانVega Travel & TourismAفيجا للسياحة والسفرفيجا للسياحة والسفر
-، 3،الرابية مجمع رقم 3عبدهللا بن رواحه،  

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

عمانTia Travel & TourismAتيا للسياحة والسفرتيا للسياحة والسفر
،شارع عبد الحميد  ي

 
الشميسان

ف، ،العبدلي63شر
56998895699889o.asal@tiatoursim.com-

سعادة للسياحة والسفر
سعادة للسياحة والسفر

Saadeh Travel & Tourism Aعمان

،شارع المدينة  تالع العلي

،مجمع السواري التجاري، 181المنورة،

، بجانب 301الطابق الثالث،مكتب 

Jaguar Showroom

5511003-info@saadehtravel.com-

،المدينة المنورة،عمانTAGAالعالمة للسياحة والسفرالعالمة للسياحة والسفر 22240400Md@tag-travel.com0-06،ام السماق125تالع العلي

مآب للسياحة والسفر
مآب للسياحة والسفر 

Ma`ab Travel & TourismAعمان
عبد هللا بن . حي الجندويل،ش

، ،قرب مركز امن البيادر82الحسي  
58570035857006maab.travel.jo@gmail.com-

إربدAriha Travel AgencyAنور المدينة للتجارةاريحا للسياحة والسفر

السينما،الفانك،البلد، . مدينة إربد،ش

عمارة موىس طعمه الفانك، تقاطع شارع 

ي التل وشارع سطعان الحسن، مكتب 
وصف 

، شارع السينما8رقم 

07960164640Arihatravel@yahoo.com0

ريحانة العنت  الدولية للسياحة 

والسفر

ريحانة العنت  الدولية للسياحة 

والسفر

Rehaan Amber Int. Travel 

& Tourism
Aعمان

،ش ش الملك / المدينة الطبية. تالع العلي

، ،حي دابوق، 168عبدااله بن الحسي  

.مجمع دابوق

55499945549994m.samara@rehaan-travel.comwww.rehaan-travel.com

عطالت مشاعر الدولية للسياحة 

والسفر
انس ممدوح عبد المنعم احمد

Mashaer Int. Holidays 

Travel & Tourism
Aعمان

،المدينة المنورة، ،مجمع 269تالع العلي

.النور التجاري

5530777/56

66661
-anas_m_amin@hotmail.comwww.mashaerjo.com
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عمانDareen TravelAنادية عصام محمد عتمةمؤسسة دارين للسياحة والسفر

،خربة 6عبيد معمر،. حي الصويفية،ش

ي غرب عمان )الصويفية 
قرية /من اراض 

، 6، مجمع عفيف شتيوي رقم (وادي الست 

3الطابق

5862424/58

62425/5862

426

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

الغيمة التاسعة إلدارة الوجهات 

السياحية والسفر

الغيمة التاسعة إلدارة الوجهات 

السياحية والسفر

Cloud 9 Destination 

Management 
Aعمان

،ش ي ،تقاطع 101مكة المكرمة،. حي الروان 

 ، ي
، دوار الكيلو، مجمع الحسين  الحرمي  

207، مكتب رقم 2ط

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

كة عبد الحميد والشماسالمختلف للسياحة والسفر شر
The Different Travel & 

Tourism
Aعمان

، ،شارع 0 سحاب،شارع سحاب الرئيىسي

، حي دوار الشهيد، بجانب  سحاب الرئيىسي

.صيدلية ربوع االردن

40240040m.zaidan@thedifferent.travel0

المنافس للسياحة والسفر
كة طاهر ابو الحالوة وصالح ابو  شر

جبنة

Al Monafes Travel and 

Tourism
Aالزرقاء

،منطقة االول، الحي 0الزرقاء،الملك طالل،

 الملعب، الوسط التجاري، الطابق 13

، بجانب مطعم ابو اكرم ي
االرض 

05/39898930Almonafes20@gmail.com0

مأمون محمود احمد العائديعت  المحيطات للسياحة والسفر
Via Oceans Travel & 

Tourism
Aعمان

ي التل،
،تالع 293حي خلدا،الشهيد وصف 

ي التل، بناية رقم 
، خلدا، شارع وصف  العلي

.507، الطابق الخامس، مكتب 293

5533992-Mamoun@viaoceans.comwww.viaoceans.com

عمانC-You Travel and TourismAنراك للسياحة والسفرنراك للسياحة والسفر
-، ، مكتب رقم2،الصويفية، ط57الوكاالت،  

204،
58104445810446info@c-youtravel.comwww.c-youtravel.com

عمانMonster Travel & TourismAمونستر للسياحة والسفرمونستر للسياحة والسفر

،المدينة المنورة، ،عمان، 220تالع العلي

كة،الطابق  دوار الواحة، مجمع بوابة الت 

.303الثالث، مكتب 

5683555-gm@monster-travel.net-

يفكرمالك للسياحة والسفر عمانKermalak Travel & TourismAحمزة جميل جمال الشر
، ي
 
،عصام العجلون ي

 
،مقابل 10الشميسان

.فندق جراند ميلينيوم
5688811-info@kermalak.comwww.kermalak

عمانDahab Travel and TourismAدهب للسياحة والسفردهب للسياحة والسفر

 القويسمة وأبو علندا والجويدة 

ق االوسط، ،منطقة 7والرقيم،ميدان الشر

قية حي الزهور الشر

4757333s.fakhouri@dahabtt.com

عمر عبدهللا احمد العمايرةسما المملكة للسياحة والسفر
Kingdom Sky Travel and 

Tourism
A153484060،ط(433) 6صويلح،الملكة رانيا،عمانinfo@kingdomskyjo.com0

كة خالد ابو رمان ومهند البنادرهاربــع مواسم للسياحة والسفر شر
4Seasons Travel and 

Tourism
Aعمان

،وادي 7الدوار السابع ،عبدهللا الحمود،

دخلة الملكية/خربة الصويفية/الست 
5812594khaled@4season-travel.com

عالء عمر رشاد شباروطلة القلعة للسياحة والسفر
Castle View Travel & 

Tourism
Aعمان

ي التل،
،وصف  ،مجمع ابو قمر 219تالع العلي

.5التجاري، ط 
0799919234castleviewtravel@gmail.com


