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يكهمكتب عفانة للسياحه ،-عمانAfana Travel and Tourism Dانس عفانه وشر -afanatourism@gmail.com-4773556،الوحدات194ش االمير الحسن،

ن للسياحه كاهممكتب الحرمير العواد وشر
Al Haramain Office of 

Tourism
Dعمان

 القويسمة وأبو علندا والجويدة 

،القويسمة 431والرقيم،االمير الحسن،

ي
،ط ارضن ن مقابل كلية حطير

ان حي ام الحير

47827824786786alharamain.tt@gmail.com-

الشاطئ األزرق للسياحة والسفر
ن عبدالجليل  عبد الباسط روبير

يكه وشر

Blue Beach Travel & 

Tourism
Dعمان، ن ،الملك حسير -Jordanhaj@yahoo.com-5651122 ،مجمع عقاركو1 العبدلي

مؤسسة التيسير الدولية للسياحة 

والسفر والحج والعمرة

عمر تيسير محمود ابو الزيت 

كاه وشر

Al Tayseer Interl  Travel & 

Tours
Dعمان

، ي ،الهاشمي 73 بسمان،سليمان الحلب 

ي الطابق -- الشمالي ، قرب مركز البيداء الطب 

ي
االرضن

49012134901137omar.tayseer@ymail.com-

دهشان للسياحه والسفر والحج 

والعمره
يكته ماهر دهشان وشر

Dahshan Travel & Toursim 

& Hajj & Umra 
Dعمان

ن ، ،شارع الملك حسير ،حي 155 العبدلي

ي
اللويبدة، ط ارضن

0646533534653355iahl2030@hotmail.com-

ي بيت المقدس للسياحة  كة رواب 
شر

والسفر والحج والعمرة

احمد محمد عبدالفتاح وجهاد 

شعبان قاسم

Rawabi Bayet aL Maqdes 

for hajj & umrah for 

tourism & travel.co

Dعمان، ن ، الملك حسير ي143 العبدلي
46558514655850،ط ارضن

rawabi_bm_tourism@hotmail.

com
-

الحجاز للسياحة والسفر والحج 

والعمرة والنقل الدولي

الحجاز للسياحة والسفر والحج 

والعمرة والنقل الدولي

AL Hijaz Company Travel 

and Tourism
Dعمان

،امية بن عبد شمس، ،عمارة 32 العبدلي

فندق توليدو

4646001/46

46055
4655550moh.h.z1989@hotmail.comwww.alhijaz-group.com

دار الهجرة للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

دار الهجرة للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Travel House Travel AgancyDبيئ السبع،عمان، ن 30،56226635693292info@travelhouse.jowww.travelhouse.joجبل الحسير

أبراج مكة للحج والعمره والسياحة 

والسفر
حنان اسماعيل اسعد ابو مره

Abraj  Makkeh Travel & 

Tourism
Dالزرقاء

-، مقابل, ،الغويرية -شارع االمير محمد،  

 الحكومي 
دوار الحاووز, المستشفن

05-39661600jordanhaj@yahoo.com-

/ بيت الكرم السياحة والسفر

ن سابقا الضفتير
ن عوده الزرقاءAlkaram Tours & TravelDعدي بسام روبير

اد عمان الزرقاء، ،وادي 12الزرقاء،االوتسير

الحجر
053983939053983938odairobeen@yahoo.com0

الدليل للسياحة والسفر والحج 

يوالعمرة عمانAl Daleel Travel & TourismDاحمد المرصي وعلي عبدالنب 
ي التل،

،شارع وصفن ،دوار 148تالع العلي

ي-الواحة 
ط ارضن

56510025659007aldaleel.jordan@gmail.comwww.aldaleel.jo

التهادي للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

التهادي للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Eltahady Travel & ToursimDعمان

،عبدالحميد شومان، ي
ن
،عمارة 7الشميساب

ي ،ط
ن
1لؤلؤة الشميساب

56756835664180mousa@travelcode-jo.com-

يكتهقيرص للسياحة والسفر ي وشر فواز نارص الزعب 
Caesar Travel 

&Tourism&Hajj and Umrah
Dإربد

، 17لواء الرمثا،خط الشام، ي
ر
ق ،الحي الشر

بالقرب من االحوال المدنية، مقابل مسجد 

سيد األنبياء

0273854450Caesar.co@hotmail.com0

المسجدين للسياحة والسفر
ي  محمود ابراهيم محمد المغرب 

يكه وشر

Al Masjedin Travel & 

Tourism
Dعمان

،امية بن عبد شمس، ،مجمع 6 العبدلي

ف ان الخليج- شر بجانب طير

4632680-

4621030
4621030mughrabi_m@yahoo.com-

ي والصمادي للحج والعمرة  خير

والسياحة والسفر
كاه عبدالمجيد الصمادي وشر

Khairi and Smadi travel 

and tourism
Dإربد

-، ، ،حي المسبغانية ،مجمع-الهاشمي  

ي
شوكت الشامي التجاري ،ط ارضن

027279007027252716khiry123@hotmail.com-

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني الرئيسيالفاكس الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم المنشأةاالسم التجاري
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حياة مكة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكه فيصل الطراد وشر

Hayat Makkah For Travel 

& Haj & Umrah 
Dعمان

، ن ،الملك حسير , ،حي اللويبده 143 العبدلي

طة العاصمة، مجمع قميحة قرب شر
46348004610400Fesal_marze@hotmail.com-

مؤسسة استيتيه للحج والعمرة 

والسياحة والسفر

ورثة محمد سعيد عارف حسن 

استيتيه

Istatieh  Foundation for 

the Hajj and Umrah, Travel 

and Tourism 

Dالزرقاء

ن ، اخر موقف،-  قاسم بوالد،، حي الحسير

الشفيس

222بالقرب من عمارة رقم 

053938444/

053933176
053996000ist1992@hotmail.com-

العطاء للحج والعمره والسياحة 

والسفر
يكته الزرقاءAl-Ataa Travel &Toursim Dفادي محمود حسان وشر

،الوسط 4الزرقاء،شارع عمان القديم ،
التجاري ،بجانب مطحنة زعيير

05/3974040

05-

05/397404

0

ataa.travel@gmail.com-

وادي العقيق للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
يكه بالل الجغبير وشر

Wadi Al Aqiq Travel & 

Tourism
Dعمان

،امية بن عبد شمس، ،عمارة 8 العبدلي

لؤلؤة العبدلي
46559004655901wadialaqiq@hotmail.comwww.wadialaqiq.com

مشاعل النور للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
يكته شاهر حسن عياش وشر

Mashael Al Noor Travel & 

Tourism
Dالزرقاء

-، ، مقابل كازيه-،اول حي الضباط3الرئيسي  

1النرص طابق 
053960003053960003Mashael_tourism@gmail.com-

يكهالفيحاء للحج والعمرة إربدFaihaa Hajj & UmraDكمال كمال ابو ذياب وشر
-، ي التل

،ش0المعارض،/ شارع وصفن  

المعارض
02/7261021

02/726102

3
Faihaa_umra@yahoo.com0

ي للحج والعمرة  السفير العرب 

والسياحة والسفر
يكته الزرقاءAl Safer Travel and ToursDمحمود حسان وشر

،الوسط 4الزرقاء،شارع عمان القديم ،

التجاري
05/3974040

05/397404

0
safer.travel01@gmail.com-

العدنان للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
،اميه بن عبد شمس،عمانAl Adnan Travel & TourismDكايد عبد الجبار عبد الهادي حماد -8،46407734640773al_3dnan@yahoo.com العبدلي

الرواجيح للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
كاه سمير الرواجيح البقوم وشر

Al RwaJeh Travel  & 

Tourism
Dمادبا

-، ، ن ،وسط المدينة ،حي-شارع الملك حسير  

بجانب مؤسسة الرواجيح, الرواجيح   

للمواد التموينية

053244626053244626sameeralrwageh@yahoo.com-

مكتب رضا الزاهر للحج والعمرة 

والسياحة و السفر
كاه حسن علي قوقزة وشر

Rida Al Zaher Travel & 

Tourism
D026340880026340880،-،الملك عبدهللا،-جرش

hassanqoqazh_2030@hotmail.

com
-

الوحيدون للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكته ن احمد وشر محمد احمد حسير

Al Waheedon for Travel & 

Tourism
Dإربد

-، كه-غاندي، ،طوال البارحة، مجمع الي  ، 

الجوازات العامه
02-7240964027240964alwaheedon_h@hotmail.com-

مؤسسة الشاج للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
ي عبدهللا السوالمه عمر جي 

Al Seraj For Haj & 

Umra&Travel & Tourism
Dالزرقاء

-، ،الغويرية،حي15الملك غازي،  

عبدهللا االمير
053982866053982866seraj686@hotmail.com-

اضواء للسياحة والسفر والحج 

والعمره

عبد السالم محمد احمد الحايك 

يكته وشر

Adwaa Travel & 

Tourism&Hajj &Umarh
Dإربد

،وسط البلد، 29مدينة إربد،الملك طالل،

ية ،بناية اتحاد الجمعيات الخير -7242381adwaa_hayek@hotmail.com-724238102-02الهاشمي

القائد للسياحه والسفر والحج 

والعمرة

القائد للسياحه والسفر والحج 

والعمرة
Leader Travel and TourismDعمان

-، ،ام اذينه7الملك فيصل بن عبد العزيز،  ، 

ي ، مجمع عمرة التجاري الحي الجنوب 

5546417/55

46418/5527

118

5527119
leader_travel@flyjordan.com.j

o
www.leader-travel.net

كاهمسك للسياحة والسفر عمانMesk Tourism & TransportDسلطان أبو حسان وشر
،محمد فالح  ن حي الياسمير

، صية22الشنقطي كة القي  ،قرب الشر
43965554396606Info@mesktransport.comwww.mesktransport.net
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مؤسسة شتات للحج والعمره 

والسياحة والسفر
يكه محمد حامد شتات وشر

Shatat Travel & Tourism 

Hajj and Umrah
Dالزرقاء

، ن ،ام اجرادة ، قرب 0الرصيفة،الملك حسير

سامح مول

مثلث عوجان ، مقابل بنك االسكان

05-365530305-3655302tc_shatat@hotmail.comtc_shatat@hotmail.com

مؤسسة ابو كف للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
سالمه مصلح عبدهللا ابو كف

ABU KAFF HAJJ AND 

UMRAH TRAVEL AND 

TOURISM

Dمادبا
-، قرب مسجد-،وسط البلد -شارع القدس،  

الفيحاء
05-3246655-

abu_kaff_madaba@hotmail.co

m
-

مؤسسة الجنوب للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
يكته ن المطارنه وشر الكركAl-Janoub Travel& TourismDياسير

-، ،وسط-شارع الخرصن عليه السالم،  
المدينة،مقابل مقام الخرصن

032353721-janob2@hotmail.com-

الغيث للسياحة والسفر ولخدمات 

الحج والعمرة

الغيث للسياحة والسفر ولخدمات 

الحج والعمرة

Al -Ghaith For Travel 

&Toursim&Haj&Umra
Dعمان

،امية بنت شمس، ،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي

العبدلي
46366904636690alsanna-alabdli@hotmail.com-

ابن تيمية للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
علي محمد ابراهيم الزريقات

Ibn Taymiyyah Travel & 

Tourism Pilgrimage 
Dعمان

هة،المدارس، ن ،فوق صيدلية 273حي الين

موك الير

شارع  سعيد بن المسيب

0799643786-ibntayma@yahoo.com-

نور االيمان للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
ابراهيم محمد ابراهيم فرج

Noor  Al-Eman Travel & 

Tourism- Hajj umrah
Dعمان

،امية بنت عبد شمس، ،جبل 8 العبدلي
ن الحسير

205 مكتب 2 مجمع لؤلؤة ط

46441494644146
noor_aliman@windowslive.co

m
-

مكتب البادية الشمالية للحج 

والعمرة والسياحة والسفر
بالل احمد عبد العزيز الحوته

Northern Badia Office for 

Hajj and Umrah travel and 

tourism

Dالمفرق
-، ،المفرق20الملك غازي،

حي الضباط
026236698026236698ab155776@hotmail.com-

كاهالحياة الطيبة للسياحة والسفر ي وشر شهير الشعيب 
Al Hayat Al Tayba Travel & 

Toursim
Dعمان

،امية بن عبد شمس، ،مجمع 8 العبدلي

لؤلؤة العبدلي
07963362260rashadsilwadi@yahoo.comAlhaya-altayba.com

النجاح للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكهم جويحان وابو محفوظ وشر

Al Najah For Haj & Umrah 

& Travel& Toursim 
Dالكرك

-، ، ،المرج ، ضاحية المرج-الشارع الرئيسي ، 

فوق صيدلية شقائق النعمان
032341951032341951Jaafar.alqabali@yahoo.com-

عمانAl  Sanaa Travel & TourismDجهاد بهجت حامد قشطةالسناء للسياحة والسفر
،ش امية بن عبد شمس، ،جبل 8 العبدلي

ن الحسير
46366904636690alsanna-alabdli@hotmail.com0

النوافلة للسياحة والسفر والحج 

الفنان سابقا/والعمره
موىس عايد موىس النوافله

Nawafleh Travel & Tours & 

Hajj & Umrah / Artist 

Tours previously

Dمعان

، اء وادي موىس،الشارع الرئيسي -لواء البير

ن موىس  ،منطقة وادي موىس، حي عير

1بالقرب من فندق االنباط 

03-21599503-215995Nawafleh.tours@yahoo.com-

التواصل للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكته يحبر ابو عمره وشر

Al Tawasol Travel & 

Tourism
Dجرش

-، ي ،
ن
3، عمارة دندن ،ط-الملك عبدهللا الثاب

مقابل مديرية االوقاف
02-710108802-7101077

altawasolhajj_umra@yahoo.co

m
-

مودة للحج والعمرة والسياحه 

والسفر
فا وعائد استيتيه احمد الشر

Mawadah For Haj 

&Umrah& Travel and 

Toursim

Dعمان

-، فية-ش التاج نهاية شارع باطو، ،حي االشر  

فية مقابل مدرسة حي ام تينة - -ist19922017@hotmail.com-4754756مجمع االشر

ن للحج والعمرة و السياحة و  لجير

السفر
يكه احسان عبد الغفار العمري وشر

Lujain Travel & Tourism 

&Hajj &Umrah
Dإربد

مجمع عمان الجديد،غرب مستشفن ابن 

مجمع القدس/ النفيس 
02/7101088

02/710108

8
lujaintrvl@hotmail.com-
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الطاعة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
كاه عيس فرحان الشبول وشر

Al Ta`a Travel & 

Tourism&Hajj &Umrah
Dإربد

-، ، ي ي-،اربد -المتنب 
مجمع الشامي ،ط ارضن

بجانب مسجد الهاشمي
02-720740702-7207407alta3a@yahoo.com-

دروب الخير للحج والعمرة 

/ والسياحة والسفر 
ً
الكرك سابقا

يكته ابراهيم السعايدة وشر
Droub Al khair Travel& 

Tourism & Hajj & Umrah
Dعمان

 القويسمة وأبو علندا والجويدة 

عمارة - ،ش مادبا19والرقيم،شارع مادبا،

كة ن203مكتب- 2ط-الي  ، قرب كلية حطير

07997808884747666saaydah1@yahoo.com-

مؤسسة الحق للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
إربدAl Haq Travel & TourismDخالد محمد نزال العيس

،األحوال،البلد، بجانب،-  الشارع الرئيسي

بناية االحوال- االحوال المدنية و الجوازات 
02-72460470Alhaaq-travel@hotmail.com0

اراماس للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
عمانAramas Travel &TourismDمنذر احمد جمعه ابو محفوظ

،اميه بن عبد شمس  مجمع لؤلؤة / العبدلي

،8العبدلي ،
46228124622812info@masratravel.cominfo@masratravel.com

نسمات للسياحة و السفر والحج 

والعمرة
عمانNasamat Travel & TourismDيوسف و محمد مسلم

، ن ،شارع الملك حسير ،بجانب 171 العبدلي

طة العاصمة شر
46010924601093Nsmat_2012@yahoo.com-

اء للسياحة والسفر والحج  الي 

والعمرة

اء للسياحة والسفر والحج  الي 

والعمرة

Al Bara` Travel  haj &  

Umra
Dالبلقاء

ن الباشا،عمان اربد الخط  عير

، نفس )،ايضا شارع عمان جرش 40الرئيسي

، مجمع حامد (شارع اربد الخط الرئيسي

التجاري، حي الخرابشة

0790904473-albaratravel@live.com-

إربدAl Kunooz Travel & TourismDابراهيم عبدالكريم سالم العبد هللاالكنوز للسياحة والسفر
-، ، ،حي المسبغانية، مجمع-الهاشمي  

15، مكتب رقم 2شوكت الشامي ،ط
027256002027252716alkunooz.jordan@hotmail.com-

الفجر للحج والعمره والسياحة 

والسفر
كاه محمد الحايك وشر

Al- Fajer for haj and umrah 

and tourism
Dإربد

-، 1شارع سطعان الحسن،يونس الط،ط - 

ي
ن
عمارة يونس الطعاب

027252750027252650al_fajerhayek@yahoo.com-

وان للحج والعمرة والسياحة  القير

والسفر
كاه عمر الحنيطي وشر

Al Kairawan Travel & 

Tourism 
Dعمان

 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،ش 

ق االوسط، 333االمير حسن، ،ميدان الشر

ي
حي الشعيلية ،ط ارضن

47360504736051
alkairawancompany@yahoo.c

om
-

ة للحج و  ن القصور الذهبية المتمير

العمرة
كاه ن عوده وشر بالل روبير

Al Qusour Al Thahabyah Al 

Motamayezeh 
Dعمان، ن ،شارع الملك حسير -222،56511225651121Belal_69@yahoo.com العبدلي

/ اطاللة األردن للسياحة والسفر 

 
ً
اء سابقا / الير

ً
القلوب البيضاء سابقا

يكه عز الدين شقبوعه وشر
Jordan Itlalat Travel & 

Toursim
Dعمان

، ش ن ، حي جبل عرفات، . المقابلير ن الياسمير

، الطابق 53مجمع العدنان، عمارة رقم 

الثالث

797421222jordanitlalit@hotmail.com

انور شطناوي وسيف الدين 

عبيدات للحج والعمره والسياحة 

والسفر

" سيف الدين"انور شطناوي و

عبيدات

Anwar. Shantawi & Saif 

AlDin Abiedat Company
Dإربد

-، ،مجمع المدينة المنورة-ش الملك طالل،  

، 1ط 
02/7259980

02/725998

0

anwar.shatnawi54@yahoo.co

m
-

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

Tourism
D58298005829801،وادي السير6حي الصويفية،شارع الوكالت ،عمانinfo@arabtower-travel.comwww.arabtower-travel.com
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علي سليمان جمعه ابو محفوظديربان للسياحة والسفر
Derban For Travel & 

Toursim 
Dعمان

،قرب االحوال 110 بدر،شارع الدستور،

المدنية
43816164388686ali_abumahfoz@yahoo.com-

األيام الذهبية للسياحة و السفر و 

الحج و العمرة

األيام الذهبية للسياحة و السفر و 

الحج و العمرة

Golden Days Travel & 

Tourism
Dعمان

شفا بدران،شارع جامعة العلوم 

.،ام زويتنية، مقابل سامح مول0التطبيقية،
07928093660dawod72@hotmail.com0

ي للسياحة والسفر 
ن
الشميساب

والحج والعمرة

ي للسياحة والسفر 
ن
الشميساب

والحج والعمرة
Shmeisani Travel&TourismDعمان

ي التل،
،وصفن ،الجاردنز73تالع العلي

الطابق الثالث

303 + 302مكتب رقم 

56223445682344
Hazem_shmeisani@hotmail.co

m
0

الرواىسي للسياحة و السفر والحج 

يوالعمرة
ن
الزرقاءAl Rawasi Travel & TourismDامجد عزت محمد الكسواب

-، ،شارع الملك0شارع الزرقاء القديم،  

 , طالل، الوسط التجاري، حي الضباط

طلوع الديرعمارة اللؤلؤة

05-393997705-3939977odeh.mansor@yahoo.com0

الموحدين العالمية للسياحة 

والسفر والحج والعمرة

الموحدين العالمية للسياحة 

والسفر والحج والعمرة

Al Mwahdeen 

International Travel & 

Tourism

Dعمان
 خربة السوق،مادبا،مجمع عمر،مجمع 

1 ، ط2عمرو سنير 
05-393997705-3939977odeh.mansor@yahoo.comwww.mwahdentravel.com

يكتهاطيبة بال حدود للسياحة و السفر ن ابو دعابس وشر فلسطير
Teebah  Unlimited Travel 

& Tourism
Dعمان

،فندق قرص 424 صويلح،ش الملكة رانيا،

1طيبة ،ط
53433255343116Teebah99@hotmail.com-

قريش للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكته بسام المعالية وشر

Quraish For Hajj& 

Umra&Travel and Tourism 
Dعمان

ن بن طالل، ،الملك حسير ، 171 العبدلي

مقابل فندق توليدو
46598160quraish2013@yahoo.com-

الزاهد للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
عمانAl Zahed Travel & TourismDابو ريا وفارس

، ن ،شارع الملك حسير ،مجمع 143 العبدلي

ي/قمحية التجاري
الطابق االرضن

46530304653031alzahed-2014@hotmail.com-

مؤسسة النور الذهبية للحج 

والعمرة والسياحة والسفر
كاها فاطمة احمد عطية سالم وشر

Golden Light Foundation 

Travel & Tourism
Dعمان

، ن ،شارع الملك حسير  ط 143،143 العبدلي

 مجمع قمحية التجاري1
46129464612943artest_mr@hotmail.com-

نور التوحيد للسياحة والسفر 

والحج والعمرة

نور التوحيد للسياحة والسفر 

والحج والعمرة

Noor Al Tawheed for 

Travel,Hajj and Umrah
Dي3، ط2شط العرب، ،-عمان

ر
ق 55446615544661altawheed.travel@gmail.comwww.altawheed-travel.com،ام اذينة الحي الشر

حملة الدعاء للسياحة والسفرحملة الدعاء للسياحة والسفر
Hamalat Al-Doaa Travel 

&Tourism
Dعمان

، ن ،الملك حسير ،الطابق 143 العبدلي

ي 
8مكتب , االرضن

46472724647271aldoaatravel@yahoo.com-

مؤسسة الواضح للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
علي ضاحي ذياب الصبيحات

Al Wadeh East Travel & 

Toursim
Dالمفرق

-، ،حي الشهيد-الشارع العام،- الخالدية  

ي التل، الخالدية
يد, وصفن مقابل الي 

026256666026256666alwadeh55@gmail.com-

الجمحاوي للحج والعمرة و 

اليش سابقا/ السياحة و السفر 
كاه زياد الجمحاوي وشر

Al Jamhawi Travel & 

Tourism
Dإربد

،حي -مدينة إربد،شارع سطعان الحسن،

هة، ط ن 104، مكتب رقم 1الين
07977868130jomh6@hotmail.com-

االنفال للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكته عمانAl Anfal Travel & TourismDخميس ابو حسونة وشر

ة، 10المنارة،ابو طالب، ، عمارة عمير

بجانب مخابز العبدلي
41404184140418alanfal-2019@hotmail.com-
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ن للسياحه والسفر  منابر الحرمير

والحج والعمره
السليحات والمحاميد والمناصير

Mnaber Al Harameen 

travel and tourism and haj 

&umrah

Dعمان
، ن ،الملك حسير ،مجمع 181 العبدلي

ي
كة متسوبيسر ، بجانب شر العبدلي

46595124659512
mnaber.alhramen2013@hotm

ail.com
-

مكتب التفاؤل للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
يكه اسامة العتلة وشر

Optimism for 

Tourism,Travel,Hajj, Umrah
Dعمان

ي التل،
،وصفن ي 101تالع العلي ،مقابل جي 

، مجمع الطباع 101المركزي، بناية رقم 

، الطابق الثالث304سنير مكتب رقم 

56754774655581optimismjo@hotmail.com

مؤسسة االستغفار للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
غالب عبدهللا جابر الزواهرة

Al Isteghfar Travel & 

Tourism
Dالزرقاء

-، ،حي الزواهرة-حي الزواهرة،/ الرئيسي  ، 

ين دوار الدلة، اول طريق بير
0797910793-allsteghfar.travel@gmail.com-

الميقات للسياحة والسفر والحج 

/ والعمرة 
ً
حماد سابقا

يكه إربدAl -Megat Travel & ToursimDيحبر محمود هياجنه وشر

-،  شارع مجمع عمان الجديد، عمارة ا،الحي

ي  فوق بنك/مجمع الصيداوي/الجنوب   

االتحاد

--yahyahyajneh@yahoo.com-

انوار عجلون للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
مخلص عوض محمود الصمادي

Anwar Ajloun for TRAVEL 

&Tourism Hajj and Umrah
Dعجلون

،وسط -شارع البعاج،– عجلون،وسط البلد 

البلد
026422235026422235anwarajloon@hotmail.com-

الخاليلة للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
الزرقاءKhalayla Travel & TourismD ابراهيم حمد طلب الخاليلة

،جبل االمير حسن-سعد بن معاذ، ،- ، 

بجانب مسجد سعد بن معاذ

عوجان

053654640053656087hamadalkhalaila@yahoo.com-

يكهمدينة السالم للسياحة والسفر ناجح ربابعه وشر
Madinat Al Salam Travel & 

Tourism
Dعمان

،ماركا 343 ماركا ،شارع الملك عبدهللا،

الطابق - مجمع جاد فرج هللا - الشمالية 

االول

027101966027101077najehhajjumra@hotmail.com-

تلبية للحج والعمره والسياحة 

/ والسفر
ً
المؤذن سابقا

كاه ن العودة / سالم الغانم وشر ياسير
ً
يكته سابقا هللا وشر

Talbeyeh Travel & TourismDإربد

قرب الدوار /لواء الرمثا،خط الشام 

، قرب /خط الشام/،الرمثا -الرئيسي

الدوارالرئيسي

ي الحي الجنوب 

027381619027381619talbiah2016@gmail.com-

مكتب الحوري للحج والعمره 

والسياحه والسفر
مروان عبدالقادر فالح الحوري

Alhawary for Travel and 

Torusim
Dإربد-، ، -027258600027259900Alhawaryhaj@yahoo.com،مجمع شوكت الشامي-شارع الهاشمي

الخضير للحج والعمرة والسياحة 

والسفر

عبد السالم وعبد الوهاب وعطا 

الخضير

Al Khudair Travel & 

Tourism
Dمادبا

-، ،بجانب-القدس،/شارع زيد بن حارثة  

المجمع
0772330459-alkhudeir.jo@yahoo.com-

المقصد الدولية للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
يكه حسام حسنية وشر

Al Maqsad Al Dowaleyeh 

for Travel and Tourism
Dعمان

،العبدلي  شارع اميه بن عبد -  العبدلي

شمس،فندق تول،فندق توليدو
46160044616004almaqsad@live.com-

ه للسياحه والسفر والحج  السير

والعمره
ماهر زكريا محفوظ ابو عوض

 AL Sera pilgrim Umra& 

Travel &Tourism
Dالزرقاء

،الملك 31الزرقاء،شارع الملك طالل ،
الوسط - طالل، مقابل مطحنة زعيير

التجاري

حي االمير محمد مقابل مسجد االمير محمد

05-397377705-3973777maherabuawz@hotmail.com-



فئة المكتب

(A)تذاكر 

(B)وافدة 

(C)صادرة 

(D)حج وعمرة 

(E)داخلية حصراً 

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني الرئيسيالفاكس الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم المنشأةاالسم التجاري

ي غانمجنة العطالت للسياحة والسفر
ن
عمانJannah Travel Dحكمت حسن وعوب

،خالد بن الوليد، ن ،عمارة 197جبل الحسير

ن التجاري برج الحسير

2ط

56810955681094jannahtravel@yahoo.com-

موك للحج والعمرة  مؤسسة الير

فراس عبد العزيز محمود رفاعيوالسياحة والسفر
Al Yarmouk Travel & 

Tourism
Dإربد

-، ،/الهاشمي ي ،منطقة-المتنب   

قرب مسجد الهاشمي/الهاشمية
--alyarmouk.alrefai@yahoo.com-

البيت الحرام للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
يكه احمد العوايشه وشر

Albiet Alharam for Hajj 

and Umrah & Tourism
Dإربد

، ي سعيد، الشارع الرئيسي -لواء الكورة،دير اب 

،مقابل المسجد الكبير
026522151026522151amnngg5@gmail.com-

اسدان الكعبة للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
كاه صهيب يوسف العيس وشر

Asdan Al kabah for Haj 

&Umrah &Travel &Tourism
Dن ،إربد ي سعيد-لواء الكورة،الملك حسير 02/6520600،دير اب 

02/652060

0
asdanalkaba@yahoo.com-

مجموعة التوحيد العالمية 

للسياحة والسفر والحج والعمرة
وليد محمود احمد عمري

AlTawheed Group Travel 

&Tourism
Dالزرقاء

،الوسط التجاري،- ي  ،شارع شامل،الشلب 

ي كة الكهرباء، عمارة الشلب 
مقابل شر

00
altawheedgroup1@hotmail.co

m
-

عمانFirst Flight Travel& ToursimDالرحله االول للسياحة والسفرالرحله االول للسياحة والسفر
،شارع االمير شاكر بن زيد  ي

ن
الشميساب

1،مقابل ادارة بنك االسكان، ط28،
5626306-Info@first-holiday.comwww.first-holiday.com

االء لخدمات الحج والعمره 

والسياحة والسفر

االء لخدمات الحج والعمره 

والسياحة والسفر

Alaa for Hajj - umrah -

Travel & Toursim services
Dعمان

،امية بنت عبد شمس، ،جبل 12 العبدلي

، مجمع لؤلؤة العبدلي 
ن 1ط, الحسير

56022224633055acc1@mawakebhotels.com-

مواكب االردنية السعودية الدارة 

وتشغيل الفنادق

مواكب االردنية السعودية الدارة 

وتشغيل الفنادق

Jordan Saudi Arabian 

Mawakeb For the 

Management And 

Operation Of Hotels 

Dعمان

،خليل سالم المتفرع من شارع  تالع العلي

، مقابل 89المدينة المنورة، ،التالع الشمالي

 التجاري الطابق 2كارفور مجمع القرص 

الثالث

56232225623223acc1@mawakebhotels.com-

اإلجابة للسياحة والسفر والحج 

يوالعمرة
ن
ابراهيم حسن ابراهيم زيد الكيالب

Al Ejaba For Umrah Travel 

& Tourism&
Dعمان، ،سليمان النابلسي -56504005650401alejaba_travel@hotmail.com،حي اللويبدة19 العبدلي

حبيل غانم للحج  مؤسسة شر

والعمرة والسياحة والسفر
حبيل معاذ احمد غانم شر

Sharhbeel Ghanem 

Establishment For Haj, 

Omra, Tourisim and Travel

Dإربد
 شارع الجامعة،عبندة ،دوار جامعة،-

موك 817مجمع عبنده التجاري / الير
027242447027242447sharhbeel@hotmail.comwww.dioofalrhaman.com

نور القدس للسياحه والسفر 

والحج والعمره
يكته ماجد دهشان وشر

Noor Jerusalem for Travel 

and Toursim
Dن ،عمان ،الملك حسير 28،46333860noor.Jerusalem@yahoo.comnoor.jerusalem@yahoo.com العبدلي

أصيل عمان للسياحة والسفرأصيل عمان للسياحة والسفر
Aseel Amman Travel & 

Tourism
Dعمان

ن  ،الملك حسير حي جبل - العبدلي

قرب عمارة / ،جبل اللويبده165اللويبدة،

الصايغ

46555814655581info@aseelammantravel.com-

جبل المكي  للسياحة والسفر 

ي/ والحج والعمرة 
ن
وب الكير

كاه نضال العموري وشر

JABAL ALMUKABER FOR 

TRAVEL TOURISM HAJJ & 

UMRAH

Dالزرقاء

حي / ،حي معصوم 204الفاروق،. الزرقاء،ش

شاكر، بجانب محطة شداح

تم الطلب بأن يصبح ترخيص المكتب 

، ي
ن
وب الكير

07959036000
jabal.almukaber2016@hotmail

.com
-
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آل البيت للسياحه والسفرآل البيت للسياحه والسفر
Al Albayt For Tourism & 

Travel
Dالزرقاء

-، هة 98الزهور، ن بجانب مسجد االردن-،الين  

053937775053937776al_albayt@outlook.comwww.alalbeit.comفوق البان جرش-

الوفير للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكه ،اميه بن عبد شمس،عمانAlwafeer Travel & ToursimDاحمد عبدالمجيد الصمادي وشر ف6 العبدلي 46559824655983،عمارة شر

Khiry.smadi.amman@hotmail.

com
-

ياق للحج والعمرة والسياحة  الير

والسفر
كائه احمد نارص منصور الشلول وشر

Al Teryak  for hajj and 

omrah and tourism 

andTravel 

Dإربد
-، ،مجمع الزبيدي التجاري-عمر الختار، ، 

، مكتب رقم  ي
ن
14طابق الثاب .

0770099171-at-tiryak@hotmail.com-

مؤسسة فاطمة الزهراء للسياحة 

االجنحة / والسفر والحج والعمرة

البيضاء

فاطمة سليم عبدهللا عيال عواد

Fatema Al-Zahra Travel & 

Toursim / White Wings 

Travel & Tourism

Dالطفيلة
،البلدية،عمارة البلدية الطابق،-  الرئيسي

ي
ن
ى/الثاب المنطقة الطفيلة الكي 

065698383065698383operation@whitewings-jo.com-

وية للحج والعمرة والسياحة  الير

والسفر
خالد عبدهللا فدعوس الخزاعله

AlTarwiah Hajj & Umrah 

Travel & Toursim
Dالمفرق

-، بجانب باب-،وسط البلد-الملك عبدهللا،  

محطة القطار
0797835758-altarwya1@gmail.com-

شوق وريتاج للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
فيصل خالد سليمان المحسن

Shaog & Retage for Hajj & 

Umrah Travel & Toursim
Dإربد

،قصبة اربد -مدينة إربد،شارع السينما ،

نهاية شارع السينما /الحي الملعب البلدي/

خلف االحوال المدنية والجوازات

027262601027262611retag.alhrm@yahoo.com-

العائدون للحج والعمره والسياحه 

والسفر

اوي"اكرم  ن " ابو سعدون الجير

يكه وشر

Alaadoun for haj and 

umrah and travel and 

toursim

Dالبلقاء

ن الباشا،داخل مجمع باصات، -،البقعة-عير

مببن لجنة خدمات مخيم البقعة، منطقة 

القدس

064723494
06/472349

4
akram.jezawi@gmail.com-

مؤسسه الفقيه للحج والعمره 

والسياحه والسفر
إربدAl Faqeeh Travel & TourismDمحمد احمد بركات فقيه

،. لواء الكورة،ش ي سعيد-الرئيسي -،دير أب 

مقابل المسجد الكبير
026520082026520082alfaqihtravel@hotmail.com-

ي االقىص للحج والعمرة  / رواب 

المعراض للحج والعمره والسياحه 
ً
والسفر سابقا

يكه عبدالفتاح دبيسيه وشر
 Rwabi  Al-Aqsa For Travel 

& Toursim
Dجرش

ن ،.مدينة جرش،ش ،وسط -الملك حسير

ي االسالمي البلد بجانب البنك العرب 
--ayedalodat@gmail.com-

بوابة االقىص للسياحة والسفربوابة االقىص للسياحة والسفر
Aqsa Gate for Travel 

&Toursim
Dعمان

،شارع مكة المكرمة، ،مدخل 73تالع العلي

مكة مول مجمع طه الحجاوي، الطابق 

، مكتب  ي
ن
203الثاب

0-abedtareq4@gmail.com-

تراب طيبة للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
علي حسن سليمان ابو دعابس

Turab Teeba For Travel & 

Tourism 
Dعمان

ي صنوبر،
،شارع حسبن ،حي 72وادي السير

الجندويل
54433255343116Teebah99@hotmail.com-

الشام العربية للسياحة والسفرالشام العربية للسياحة والسفر
Al Sham AL _Arabia Travel 

& Tourism
Dعمان

،الملك طالل،لؤلؤة،مجمع لؤلؤة   العبدلي

العبدلي
00mustafab21@yahoo.com-

يال للسياحة والسفر والحج  مونير

والعمرة

يال للسياحة والسفر والحج  مونير

والعمرة
Montreal Travel & TourismDمعان

،مقابل مجمع 12معان،الطريق الصحراوي،

ة بسمه 2ط /االمير
032136777032136777

montreal2019maan@gmail.co

m
-

ن للسياحة والسفر ن للسياحة والسفرالتوابير التوابير
AlTawabeen For Travel & 

Tourism
Dعمان

، ن ،الملك حسير ،مجمع البنك 157 العبدلي

، بالقرب من عمارة الصائغ االسالمي
07990515240

ALTAWABEEN.COMPANY@YA

HOO.COM
-



فئة المكتب

(A)تذاكر 

(B)وافدة 

(C)صادرة 

(D)حج وعمرة 

(E)داخلية حصراً 

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني الرئيسيالفاكس الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم المنشأةاالسم التجاري

ن للحج والعمرة والسياحة  الضفتير

/ والسفر 
ً
التسامي سابقا

خالد شواقفة وعلي هياجنه
Al Defatain for Hajj, 

Umrah, Travel & Tourism
Dالزرقاء

ن ،الوسط -الحاج مراد،/الزرقاء،الملك حسير

التجاري
05-397030305-3970303hatem99jo@hotmail.com-

مؤسسة زهرة المدائن للسياحة 

والسفر والحج والعمرة
اسماعيل سليمان حماد خليل

Zahrat Al Madaen Travel 

&Toursim Est.
Dإربد

حسن ، ،مجمع عمان 51مدينة إربد،االمير

مجمع الصيداوي سنير/الجديد
027104300027104300info@z-almadaen.comwww.z-almadaen.com

الهالالت للحج و العمرة والسياحة 

و السفر
يكه جهاد الهالالت وشر

Al Helalat for haj and 

Umrah andTravel and 

Tourism 

Dوادي موىس-، اء-حي الفالحات، 0321568170،البير
032156817

0
alhelalat2020@yahoo.com-

الضيافة للسياحة والسفرالضيافة للسياحة والسفر
Al Dyafah For Travel & 

Tourism
Dعمان

،امية بن عبد شمس بجانب   العبدلي

،عمارة لؤلؤه العبدلي  8الخطوط العراقية،

106مكتب / طابق اول/ 

46383144655379deafah.jo@hotmail.com-

الصحبة للسياحة و السفر والحج 

و العمرة

ابراهيم ابو عفيفة ومحمود 

اسماعيل

Al Suhba &Travel 

&Tourism & Hajj &Umra
Dفية،التاج،عمان -273،47050094705009alsuhbaumra@hotmail.comحي االشر

مؤسسة الوفادة للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
فلحة رزق محمد غزاوي

Al-Wefadah Travel 

&Toursim
Dإربد

-، ،الزحراوي،الهاشمي  -شارع الهاشمي

 المصبغانية الشمالية،عمارة الزحراوي

التجاري

02-727702002-7277020wefadeh.2018@yahoo.comwww.wefadeh.com

عبق الفصول للحج والعمرة 

الفصول /والسياحة و السفر 

الذهبية

الفصول الذهبية لالستثمارات 

الفندقية
Golden Seasons Dعمان

،امية بنت شمس ، ،مجمع 14 العبدلي

1 ط8لؤلؤة العبدلي مكتب 
5602222-acc1@mawakebhotels.com-

طواف للحج والعمرة والسياحة 

والسفر

ن عبدهللا عبدالحميد  مجدلير

حمدان

Tawaf Haj & Umrah & 

Travel & Tourism
Dعمان

ي التل،
،وصفن اشارات /،خلدا5تالع العلي

ي
البشيبر

53554455355448info@tawaf-jo.comwww.tawaf-jo.com

إربدRahtak Travel & TourismDعيس خالد سليمان المحسنراحتك للسياحة والسفر
 -االمير حسن ،،مجمع عمان الجديد،-

مقابل العالونة للرصافة
02-724144402-7241444info@rahtaktravel.com

مؤسسة عثمان بدر الخطيب 

للسياحة والسفر
عثمان بدر محمد الخطيب

Othman Bader Alkhateeb 

Travel & Tourism
Dعمان

يف نارص بن  ،الشر تالع العلي

ي التل/ ،الجاردنز 135جميل،
وصفن

56578005657800othman-75@hotmail.com-

ي للسياحة والسفر
كاهالمومبن ي وشر

خلدون المومبن
Almomani for hajj Umrah 

& Travel & Tourism
Dعجلون

، ،منطقة الصخرة، 0صخرة،الشارع الرئيسي

حي الجنيد
07721126570Quraish2013@yahoo.com0

ن للسياحة والسفر  النجم الممير

والحج والعمرة
البلقاءSuperStar Travel & TourismDمراد سعيد حسن عبد الهادي

-، ، البقعة/ ،البلقاء-المدخل الرئيسي / 

مقابل بنك/ المدخل الرئيسي للمخيم  

.القاهرة عمان

47220254722025info.superstar1@yahoo.com-

الديار / مدريد للسياحة والسفر 

المقدسة
مدريد للسياحة والسفر

Madrid Travel & Tourism / 

Holy land
Dعمان

، ي ،ابو الفداء االيوب 
ن ،مببن 3جبل الحسير

ي/ 3رقم 
.الطابق االرضن

56639395663938Odai@holylandjo.com-

عمانFirst Line Travel & TourismDاحمد فوزي بدر زهرانالخط االول للسياحة والسفر
،ش ي التل،. تالع العلي

،الجاردنز، 116وصفن

مجمع الزامل والنتشة
56666165666616Firstline2020@outlook.com0


