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كاهالوقت للسياحة والسفر عمانTime Travel and TourismCصالح احمد الزيتاوي وشر

، عبدهللا غوشة، ،البيادر، 1وادي السير

، مجمع العيساوي،  ي شارع مكة، حي الرواب 

2ط 

58584885856880Nihad@timetours.com -

عمانHawaii ToursCسائد ميخائيل جميل حنانيامكتب هاواي للسياحة والسفر

ي التل،
، وصف  كة، 36تالع العلي ،حي الي 

فوق مطعم -2ط -مقابل مطعم الطازج 

203مكتب / الكلحة

5602010-115602011hawaitours2003@hotmail.com-

عمانAl Osol Travel  & TourismCطارق ابو شحاده ومحمد عبدهللااالصول للسياحة والسفر

،المدينة المنورة، / ،الجاردنز 210تالع العلي

مقابل مدارس عمر المختار،ط -دوار الواحه

ي
ارض 

5522322-alaa@alosoolfly.com-

الثنائيه للسياحه والسفرالثنائيه للسياحه والسفر
AlThuna'yeh Travel & 

Tourism / Planet Tours
Cعمان

،الينابيع  ،خربة 10،(الوكاالت)وادي السير

 مكتب  مجمع االسدي 2ط, الصويفية 

203

58686855868681saleem@planetjo.com0

ي وعطاف أبو العينير خمس نجوم للسياحة والسفر
عزيز عبد الغن 

Five Stars For Travel & 

Tourism
Cعمان

، ،سليمان النابلسي ،الطابق 12 العبدلي

، مبن  كنيسة الروم ي
االرض 

46288814628882gm@five-starstours.com-

عمانRahaf Travel & TourismCعصام جواد عبداللطيف ابوغزالةرهف للسياحة والسفر
، ،الملك حسير  ،العدلية، مقابل 78 العبدلي

ي-وزارة مالية 
قرب الجمارك ، ط ارض 

46559354655938
e.abughazaleh@rahaf-

tours.com
-

عمانThe Yacht Travel & TourismCاليخت للسياحة و السفراليخت للسياحة و السفر

ي التل،
،وصف  ،مجمع 112تالع العلي

، مقابل 2صندوق الحج للتجارة واالستثمار 

ي جي 

كة حي الي 

56777875677787samer@yachttrvl.comwww.theyachttravel.com

الخط الرسي    ع للعطالت والسياحة 

س/ والسفر  اكسي 
عدل لالستثمارات السياحية

Express Holiday Travel & 

Tourism Company
Cعمان

ي التل،
،وصف  ي 133تالع العلي

 
،البنك االردب

ي
الكوين 

55155555666308gm@expressjo.comwww.expressholidays.com

،المدينة المنورة،عمانZakros Travel & TourismCزاكروس للسياحة والسفرزاكروس للسياحة والسفر 198،55344435534423info@zakrostravel.comwww.zakrostravel.comتالع العلي

يكهالحطيم الماسي للسياحة والسفر رائد ابراهيم محمد العدوان وشر
Al Hateem Almasi Travel& 

Tourism
Cعمان

ة تغريد،،مجمع  مرج الحمام،شارع االمير

8، مكتب رقم 1'سمارة التجاري 

ي بجانب البنك العرب 

57368315736831
alhateem-

almasi@hotmail.com

 سحر العالم للسياحة والسفر سحر العالم للسياحة والسفر
Magic World Travel & 

Tourism
Cعمان

،عامربن  تالع العلي

المدارس .ش/،خلدا50مالك،

ية 2ط/االنجلير 

53339495373710info@magicworldvip.comwww.magicworldvip.com

مؤسسة الخيول الذهبيه للسياحه 

يوالسفر
 
محمود محمد احمد داوود الدسوق

GOLDEN HORSES TRAVEL 

& TOURISM 
Cعمان

ف، ،عبد الحميد شر ي
 
، مقابل 108الشميساب

فندق الكومودور
56244665622514info@goldenhorses-travel.comgoldenhorses-travel.com

يكهعي  الزمن للسياحة والسفر عمانTime Travel JordanCجهاد نزال وشر
،المدينة المنورة، ،مجمع 246تالع العلي

، ط ي
2العبوسر

55117305511720
operation@timetravelamman.

com
-

ف،عمانDAMAS HOLIDAYSCالصخرة للسياحة والسفرداماس للعطالت ،شارع عبد الحميد شر ي
 
-108،0795448820065511971damasholidaysjo@gmail.comالشميساب

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني الرئيسيالفاكس الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم المنشأةاالسم التجاري
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الراين للسياحه و السفرالراين للسياحه و السفر

Rhine Travel and Tourism/ 

Booking Express Travel & 

Tourism

C205،مكتب 11حي الصويفية،ش الوكاالت،عمان
5866571/4/

7
5866574accounting@alrhine.comwww.alrhine.com

عمانpomalo travelCبوملي للسياحه والسفربوملي للسياحه والسفر
،الكندي،  , 5،حي السالم، ط2تالع العلي

 برج الكرادشة55مكتب 
5526500-

r.dababneh@pomalotravel.co

m
www.pomalotravel.com

عمانMarmara Travel & ToursCمرمره للسياحة والسفرمرمره للسياحة والسفر

، خالد بن  جبل الحسير 

، مجمع عادل القاسم 193الوليد، ،العبدلي

ي 
بجانب البنك التجاري, ط أرض 

56920205681452
Moutasem@marmara-

tours.com
www.marmara-tours.com

لوريت للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكه ي جادهللا وشر

إربدLuarette Travel & TourismCمازن حسن 

-، ي
 
-، ش الحصن الملك عبدهللا الثاب

، عمارة-وسطالبلد، بجانب البنك االهلي   

السيالوي

027244112-laurette.tours@hotmail.com-

عمانCarnival Tours & TravelCكرنفال للسياحة والسفركرنفال للسياحة والسفر
 مرج الحمام،يعقوب اسحق 

،مجمع العدوان التجاري9شابسوغ،
5734400-operation@carnival-jo.com-

،-إربدHaifa Travel and TourismCلؤي عبد حماده عللوهحيفا للسياحة والسفر ، ي
02/7255552،حي الملعب0عبدالقادر الحسين 

02/725552

0
gm@haifatravel.comwww.haifatravel.com

ايهاب محمد سعيد حالوةحالوة للسياحة و السفر
Halawa For Travel & 

Tourism
Cإربد

-،  االمير حسن،مجمع الص،ايدون، حي

هة، مجمع عمان الجديد الصيداوي- الي  
02-725883402-7258835info@halawatravel.comwww.halawatravel.com

عمانSinamees Travel& TourismCاللمسة الذهبية للسياحة والسفرسيناميس للسياحة والسفر

، ،زين الدين العاملي ،الدوار -وادي السير

حي /خلف مبن  الملكية/السابع

مجمع سامي خواجا/الرونق
5825515/65825514info@sinameestravel.com-

بروتوكول للسياحه والسفربروتوكول للسياحه والسفر
Protocol Travel and 

Toursim 
Cعمان

،شارع 16حي الصويفية،حسير  العظمات،

بية الدخل الوكاالت مقابل ض 
58686405868639info@protocol-travel.comwww.protocl-travel.com

ف،عمانMillion Travel &ToursCمليون للسياحة والسفرمليون للسياحة والسفر ،عبد الحميد شر ي
 
56534445653440INFO@MILLIONJO.COMWWW.MILLIONJO.COM،العبدلي91الشميساب

/ العرصيه للسياحة والسفر 

ي
 
وب الكي 

عمانModern Tours &Travel Cالعرصيه للسياحة والسفر

 سامي 1حي الرونق،مسعود بن ناض ،

303خ،مكتب 

تم الطلب بأن يصبح ترخيص المكتب 

ل فيالدوار السابع ، المي   ي
 
وب الكي 

58333945833283info@moderntours.comwww.modrntours.com

عمانRoma Travel & TourismCروما للسياحة والسفرروما للسياحة والسفر

،شارع عبد الحميد شومان  ي
 
الشميساب

، مقابل 21، ،بجانب فندق كمبنسكي

العالونة للرصافة

5688855-Anas20us@hotmail.com-
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مها صالح نمر صالحيمكتب غير شكل للسياحة والسفر
Ghair Shekl Travel& 

Tourism
Cعمان

، داور 445 صويلح،الملكة رانية العبدهللا،

صويلح، بجانب سامح مول، حي الفضيلة ، 

2مجمع سماوي ، ط

0790065256-
ghair.shekl.travel.tourism@gm

ail.com
-

/ مكتب االسد للسياحة و السفر 
ً
كرم الضيافة سابقا

عمانLion Travel and ToursimCعمر يحنر محمد السعود
ف، ،عبدالحميد شر ي

 
،مجمع 112الشميساب

الفردوس
5656622-info@liontraveljo.com-

عمانLameece Travel & TourismCاللميس للسياحة والسفرلميس للسياحة والسفر

جبل اللويبدة،كلية 

يعة، ،جبل 1ط/9الرسر ،العبدلي

اللوبيدة،قرب دوار باريس

46575704657569
reservation@lameecetours.co

m
-

اق للسياحة والسفر إربدBuraq Travel & ToursimCاحمد عبدالعزيز عيس الرواشدةالي 

، 10مدينة إربد،االمير حسن، ي ،الحي الجنوب 

اشارة الدفاع، مجمع دكتور زياد خصاونة، 

1ط

02-710119902-7101199buraqtourism@outlook.com0


