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كاهم للسياحة والسفر ة وشر كاهموكالة زعتر ة وشر وكالة زعتر
Zaatarah & Co. Tourist and 

Travel Agency
A+Bعمان

، ن ، الملك حسي  ،مقابل المحكمة 49 العبدلي

القديمة
40015164655011admin@zaatarah.comwww.zaatarah.com

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

كاهوكالة زايد للسياحة ،7زهران،مثقال الفايز،عمانZaid Tours and Travel AgancyA+Bفخري بشت  زايد و شر
4637827/46

25197
4654709info@zttint.comwww.zttint.com

،عبد هللا بن عمر،عمانNEBO TOURSA+Bاثار لإلستثمارات السياحيةمكتب نيبو للسياحة ي
ن
ي9الشميسان 56799505679954hanna@nebotours.comwww.nebotours.com،اللويبدة الغرن 

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

ال للسياحة امت 
ال للسياحة والسفر محدودة  امت 

المسؤولية
Amiral Tours & TravelA+Bعمان

، مجمع زهران 7،الدوار11 زهران،شارع زهران،

ي
بالزا،ط ارضن

58580445862218ticketing@amiraltt.comwww.amiraltt.com

االستكشاف للسياحة والسفرمكتب السياحة الدائرية
Discovery Travel & ECO 

Tourism
A+Bعمان

،عمان، الرباحية الشمالية، 51عبدالكريم معاذ،

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

عمانAmana Tourism ServicesA+Bامانة للخدمات السياحيةامانة للخدمات السياحية

،. ش ي
/ ،دوار الداخليه 14والده بنت المستكفن

ا   مقابل المركز الصحي /بجانب وكالة االنباء بتر

الشامل

56503015650308info@amanatours.comwww.amanatours.com

يكتهازين للسياحة والسفر عمانZEIN TRAVEL AND TOURISM A+Bزين جميعان وشر
،قرب المركز 28زهران،سليمان الحديدي ،

ي العرن 
59214935921495info@zein-travel.comwww.zein-travel.com

داود للسياحة و / كنده للسياحة والسفر 

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

الضمان للسياحة والسفر
عبدالحميد جمال عبدالحميد 

قطيشات
Guarantee Travel & EventsA+B59350355935038،جبل عمان،الدوار الخامس18 زهران،الكندي،عمانinfo@guarantee-tours.comwww.guarantee-tours.com

ي للسياحه والسفر ي43زهران،مكة،عمانGolden Star Travel & TourismA+Bيحب  ابراهيم عبدالحميد صالح النجم الذهب 
ر
ق 55631335563633،حي ام اذينة الشر

yahya@goldenstar-jordan.com; 

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

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

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

(فئتين أو أكثر)فئات مشتركة  - 31/12/2020 حتى تاريخ 2020المكاتب المرخصة لعام 

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

(العمارة، تفاصيل أخرى
ي الرئيسيالفاكسالهاتف

ن
ون يد االلكتر websiteالت 
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عمانPacific Travel & ToursimA+Bباسفيك للسفر والسياحةباسفيك للسفر والسياحة
،عرار ، مببن بالزا -  ،وداي صقرة106 العبدلي

ي  
6طابق -سيبر

06-4622177-sales2@pacific-jo.com-

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

وكالة عكا للسياحة والسفر
ي 
ن
ف عون علي فايز عبد الرحمن واشر

يده الشر

Akka Travel & Tourism 

Agency
A+Cإربد

،شوكت الش،طابق  مدينة إربد،شارع الهاشمي

ي عمارة شوكت الشامي
االرضن

02-7249300
02-

7249200
akka_tours@yahoo.com-

عمانNational ToursA+Cاألهليه للسياحةاألهليه للسياحة
،رفيق العظم، ي

ن
، 23الشميسان ،منطقة العبدلي

2خلف حديقة االمت  هاشم للطيور،ط

5653999-

8/5682053-

4

5680424bater@nationaltours.cc-

قيون للسياحة والسفر مكتب الشر
قيون لالستثمارات السياحية  الشر

المحدودة المسؤولية
The Orientals Travel Services  A+Cش عبدالحميد بن باديس،عمان، ي

ن
22،56076095683876Orientals@otigroup.comwww.otigroup.comالشميسان

ي لالستثمارات السياحيهالمغامرة للسياحة والسفر الروان 
Adventure Travel and 

Tourism
A+Cعمان

،ش - ،الرابية 21عبدهللا بن رواحة،. تالع العلي

مجمع لؤلؤة الرابية
55410005535706info@adventure.jowww.adventure.jo

،شارع عبد الحميد شومان،عمانAL-Tahadi Travel And Tours A+Cالوجدان للسياحة والسفرالتحدي للسياحة والسفر ي
ن
-7،56772175664180mousa@tahaditours.com.joالشميسان

ن قمحيهالميادين للسياحة والسفر ن لبيب امي  امي 
Al-Mayadeen Travel & 

Tourism
A+Cن ،عمان ،الملك حسي  - 143،46505024650502amin_qamhia@hotmail.com العبدلي

االردنية الحديثة للسياحة والسفراالردنية الحديثة للسياحة والسفر
Modern Jordan For  

 Travel &Tourism Company
A+Cعمان

، ي
ن
،الملك عبدهللا الثان ،حي 441وادي الست 

2ط-بناية الخال - الدوار الثامن- الجندويل 
06-5863808

06-

5863807
administration@manaseertmc.comwww.manaseertmc.com

ي للسياحة والسفر والحج 
وليد الغالييبن

يوالعمرة
وليد جميل اسعد الغالييبن

Waleed Al Glghalayini Travel 

& Tourism
A+C+Dعمان

،ش ي ن . عبدون الجنون  االمت  هاشم بن الحسي 

ي بالزا21،
،دوار عبدون مجمع ماضن

59292555929256basim@alghalayinitravel.comwww.alghalayinitravel.com

المشى للسياحة والسفر وخدمات الحج 

والعمره
عمانAl Masra Travel & TourismA+C+Dبشت  احمد جمعه ابو محفوظ

،امية بن عبد شمس لؤلؤة / العبدلي

، ،عمارة لؤلؤة العبدلي8العبدلي
46228124622814info@masratravel.comwww.masratravel.com

مؤسسة أنوار الدلة للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
يكه محمد حمدان وشر

Anwar Al Dallah Travel & 

Tourism
A+C+Dعمان

، ن ،الملك حسي  ،مقابل المستشفن - العبدلي

5عمارة عقاركو ،ط-االسالمي 
56997245659988o.farahn@anwaraldallah.com-

يكتهالراية للحج والعمرة والسياحة والسفر الزرقاءAl Raya Travel & TourismA+C+Dمحمود علي درادكه وشر
ن 91قاسم بوالد، ،الوسط التجاري ،حي الحسي 

مقابل جامع العرب, 
5396335353933313ALRAYA06@hotmail.com

،عمانArak Travel & TourismA+C+Dاراك للسياحة والسفراراك للسياحة والسفر ،سليمان النابلسي 49،56875655687565info@araktours.comwww.araktours.com العبدلي
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يكتهمكتب االمل للسياحة والسفر الزرقاءAl Amal Travel & TourismA+C+Dعيس عفانه وشر
-، بجانب مشاوي النواس-الزرقاء،الملك طالل،

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

وكالة الفرسان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
عمانAl Fursan Travel & Tourism A+Dجمال عادل ابراهيم يانس

ف، ،عبد الحميد شر ي
ن
،مجمع 114الشميسان

، مكتب رقم  ي
1الريماوي، الطابق االرضن

56557375666535Alfursan_umrah@hotmail.com-

يكهاالشاء العالمية للسياحة و السفر عمانAl Isra`a Intl Travel & TourismA+Dبهجت حمدان وشر
،ش ،.  العبدلي ن ،مقابل 222الملك حسي 

3الطابق الخامس مكتب- القياده
56522805652285info@israa-int.jo0

/ مؤسسة الخت  للخدمات السياحية 

المناسك

المناسك الدولية  للخدمات 

السياحية

Al-Manasek Int. Tourism 

Services Co
A+Dعمان

،الدوار االول،  مقابل الباب 58 زهران، الرينبو،

1الرئيسي للقنصلية السعودية،ط
46550304655054mazen1001@hotmail.com0

الروائع للسياحة والحج والعمرةالروائع للسياحة والحج والعمرة
Wonders Travel & Hajj 

&Umrah
A+Dعمان

،الجاردنز ، ،بجانب النعمان 185تالع العلي

4مول ط
06-5330584-Wonders-jo@hotmail.com-

عمانBissan Travel & TourismA+Dخالد عبد الوهاب عواد عويسيبيسان للسياحه والسفر
، ،سليمان النابلسي ،مجمع العدل 51 العبدلي

التجاري
56773245677326bissantravel@hotmail.com

مشاعر العاصمة المقدسة للسياحة 

والسفر والحج والعمرة

مشاعر العاصمة المقدسة للسياحة 

والسفر والحج والعمرة

Mashair Al Asema Al 

Moqadasah For Travel & 

Tourism

A+Dعمان

ي التل،
،وصفن ن ، الطابق 84تالع العلي ،الجارديتن

، مكتب ي
 ،بجانب مسجد 404االرضن

كة الطباع،حي الت 

065691916- 

065691917 
65699500jamal@mashair-jordan.comwww.mashair-jordan.com

العميد للسياحة و السفر والحج والعمرة
العميد للسياحة و السفر والحج 

والعمرة

Al Ameed Travel & Tourism 

& Haji&Umrah
A+Dعمان

،الملكة نور، ي
ن
،عمان ،ش الملكة 94الشميسان

1،ط 94نور،بناية 
56772215677992info@alameedtours.comwww.alameedtours.com

ي للحج والعمره يالملب  عدنان عيس حمد الزعب 
ALMULABBI For Haj Travel 

&Toursim
A+Dعمان

ي التل ،
،شارع وصفن  مكتب 2،ط341تالع العلي

6

خلدا

55111135510950
adnan@mulabbitours.com.jo; 

info@mulabbitours.com.jo
www.mulabbitours.com.jo

الشالل للسياحة والسفرالشالل للسياحة والسفر
Al -Shalal for Tourism and 

Travel 
A+Dعمان

ي التل،
،وصفن ،مركز نارص 85تالع العلي

مكتب / الطابق الثالث/ التجاري

303

55380035538005alshallal-2015@hotmail.com-

ركن االصالة للسياحة والسفرركن االصالة للسياحة والسفر
Rokon Alasala Travel 

&Tourism & Hajj & Umra
A+Dعمان، ن ،الملك حسي  46290904629091info@asala-group.comm.attari@asala-group.com،قفاف سنتر139 العبدلي

يكتهالعطلة االردنية للسياحة jordanholiday@yahoo.co.ukwww.jordanholiday.com-45529444،ط164حي أم السماق،مكه،عمانJordan Holidays TravelB+Cعلي الرواشدة و شر

يكهالحوت للسياحه ي وشر
ي التل،عمانWhale Travel & ToursimB+Dعماد الحسيبن

،وصفن ، ط99تالع العلي ن 1،الجارديتن

5513628 / 

5527923 / 

5519205

5533175whale@flyjordan.com.jo-

مؤسسة الغزاوي للسياحة والسفر والحج 

والعمره
محمد خليفه محمود الغزاوي

Al Ghzawi Foundation 

Travel&& Tourism
B+Dإربد

،الزحراوي، ط  مدينة إربد،شارع الهاشمي

، الهاشمي ي
المصبغانية الشمالية/ارضن

02-7277020
02-

7277020
a.lgzawi2012@yahoo.com-
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عمانHajjat TourB+Dطالل عيس كايد حجاتحجات للسياحه والسفر والحج والعمره
ن 429صويلح،شارع الملكه رانيا العبد هللا، ،عي 

الباشا
53449935353509osama@hajjattours.comwww.hajjattours.com

ي وايهاب عبدالوهابسدن للسياحة والحج والعمره
عمانSadan Travel & tourism B+Dسهت  المشبن

،امية بن عبد شمس، ،مجمع لؤلؤة 8 العبدلي

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

يكهالسبيل للسياحة والسفر ، بتر السبع،عمانAl Sabeel Travel & ToursC+Dمعتصم زياده وشر ن 56996635699669info@alsabeeltravel.com0،مجمع الوفاء6جبل الحسي 

كة السعوديه لخدمات الحج والعمره  الشر

والسياحه والسفر
يكته طارق الحتامله وشر

AlSaudi for hajj and umrah 

and tourism and travel
C+Dعمان

،اميمه بن عبد شمس، ، فندق 32 العبدلي

توليدو
46211114645222Alsauditravel1@hotmail.comwww.alsauditravel.com

ي وقاص،عمانDakkak HolidaysC+Dالكونية لالستثمارات السياحيةالدقاق للعطالت 155339755524677accounting@dakkakholidays.comwww.dakkakholidays.com،ام اذينة ،ط37سعد بن ان 

عمانAfamia Travel and TourismC+Dافاميا للسياحة والسفرافاميا للسياحة والسفر
،مجمع أنوار 19حي الصويفية،شارع باريس،

101،مكتب 1، ط 2باريس 
58668025866804kifah.alsayyed@afamiatravel.com-

يكههوازن للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانHawazen Travel & TourismC+Dمنذر كمال وشر
حي الصويفية،عبدالرحيم الحاج محمد،مجمع 

يا مول مجمع الواحة  2الو،مقابل جالت 
46430004642926info@hawazentravel.comwww.hawazentravel.com

محمد عبدهللا محمد ريحانالذاكرين للسياحة والسفر والحج والعمرة
Al Thakereen Travel  & 

Tourism 
C+Dعمان

، ن ، الملك حسي  كة 240 العبدلي ، بجانب شر

جت
56662625666262Info@althakereen.com-

ي للسياحة والسفر والحج والعمره
كاهالغالييبن ي وشر

احمد الغالييبن
Ahmed Al-Ghalayini & 

Partner Company
C+Dعمان

ي صوبر،
، حسبن ،البيادر  ،ط 21وادي الست 

ي
ارضن

5866566-basim@alghalayinitravel.comwww.alghalayinitravel.com

عبد الرحمن احمد خليل تيلختسابيح للحج والعمرة والسياحة والسفر
Tasabeeh  For Travel & 

Tourism
C+Dالزرقاء

-، ،الزرقاء الجديدة، مجمع سامح36،61شارع   

التجاري
05-3856030

05-

3856040
Tasabeeh.12@gmail.com0

السنديانه للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكته عبدهللا القرعان وشر

AlSandyanih Travel 

&Toursim and Haj and Umrah
C+Dعمان

ي صوبر،
،شارع حسبن ،مقابل 85وادي الست 

البنك االهلي
58189405818940travel.and.toursim@hotmail.com-

ن الهدى للسياحة والسفر والحج  يقي 

والعمرة

ن الهدى للسياحة والسفر والحج  يقي 

والعمرة
Yaqeen TravelC+D1،60365533044مكة،.حي أم السماق،شعمان-info@yaqeen.travel-

عمانRotana Travel & TourismC+Dروتانا للسياحة والسفرروتانا للسياحة والسفر
ي التل، 

،الجاردنز وصفن ،مجمع 109تالع العلي

حمادة التجاري

 065540440-

5544414
65540442gm@travelrotana.com-

يكتهالكوفيه للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانAl Kufiyah Travel C+Dمحمد العلي وشر
،امية بن شمس، ،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي

ي
العبدلي ط االرضن

6463626264636263info@alkufiyah.comwww.alkufiyah.com
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سبارتا للسياحة والسفر والحج والعمرة
سبارتا للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Sparta Travel &TourismC+D582668865826686-206،مجمع انوار باريس 19حي الصويفية،باريس،عمانmarketing@sparta-travel.comwww.sparta-travel.com

النيشان للسياحة والسفرالنيشان للسياحة والسفر
Al Neshan Travel and 

Tourism
C+Dعمان

،امية بن عبد شمس، ،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي

العبدلي
46311550muhannad@alneshan.com0

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

ا للسياحة اء للسياحة و السفربتر ف،عمانPetra Travel & Tourism A+B+Cالبتر ،عبدالحميد شر ي
ن
101،56971025697104fadi.m@pttco.comwww.pttco.comالشميسان

ن قعوار واوالده  ن قعوار وأوالدهسياحة وسفر/ امي  امي 
Amin Kawar & Sons Travel & 

Tourism
A+B+Cف،عمان ،عبد الحميد شر ي

ن
24،56046765604649reem.andoni@kawar.comwww.kawartours.comالشميسان

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

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

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

قية للسفر والسياحة قية للسفر والسياحةالشر ، مرتضن الزبيدي،عمانEastern Travel &TourismA+B+Cالشر -46211124621113amani.qassim@eastern.com.jo،العبدلي10 العبدلي

يكتهمؤسسة تانيا للسياحة والسفر عمانTania ToursA+B+Cبشارة صوالحة وشر
، ن ،شارع الملك حسي  ، مجمع 224 العبدلي

، ط ن 3روبي 
46111414633719info@taniatours.com.jowww.taniatours.com.jo

كاهوكالة البوادي للسياحة ،عمانBawadi ToursA+B+Cعطا ابو طاعة وشر ي
-3،58000505922411aliya@bawaditours.netحي الصويفية،سعيد المفبر

اء للسياحة والسفر المروج الخضن
اء للسياحة والسفر  المروج الخضن

م.م.ذ

Green Meadows Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

ي وقاص بناية  -30بناية رقم -شارع سعد بن أن 

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

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

5
55112005511202director@goldencrown.jowww.goldencrowntours.com

عمانGreen Arrow ToursA+B+Cالسهم االخضن للسياحة والسفرالسهم االخضن للسياحة والسفر
،سليمان الطوقان،ال يوجد،  ن حي الصالحي 

1الصويفية،  مجمع آدم ، الطابق 
55288005528977fdakkak@gat.jowww.gat.jo
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الفا الدولية للسياحة والسفرالفا الدولية للسياحة والسفر
Alpha International For 

Travel & Toursim
A+B+Cعمان

ف، ،عبد الحميد شر ي
ن
،عمارة 61الشميسان

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

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

ي- المركزي 
مقابل ساعات كاسيو، ط ارضن

46456404623806info@eagles.jo-

الرؤيا للسياحة و السفر
ايام / الرؤيا للسياحة و السفر 

الشمس
Vision Travel & TourismA+B+C46جبل عمان،الملكة نور،عمان،

5858322 - 

0777066091
5819368hamzeh.khashman@jordanaviation.jo-

عمانRimal Travel & TourismA+B+Cرافع الطاهات وايمان الحياريرمال للسياحة والسفر
،المدينة المنورة، ن جش 240تالع العلي ،بي 

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

انس للسياحة والسفر انس للسياحة والسفرمالتر ، جابر بن حيان،عمانMaltrans Travel & TourismA+B+Cمالتر ي
ن
40،5004800الشميسان

06-

5626142
amjadmuzaffar@maltrans.comwww.maltrans.com

نسارين للسياحه والسفر عمانSareen Travel & Tourism A+B+Cطلعت فريد علي حسي 
،الرابيه، مجمع زياد الدباس، 19شارع السالم،

205، مكتب رقم 2ط

5535095/55

35094
5532074sareen12@yahoo.comwww.sareentravel.com

المنجد للسياحة والسفرالمنجد للسياحة والسفر
Al Munjed Travel and 

Tourism
A+B+Cي6،الدوار 95شارع زهران،عمان

55505555550567info@creative-tour.comwww.creative-tour.com، ابراج اعمار،ط ارضن

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

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

المدراء للسياحة والسفرالمدراء/ مسار لالستثمارات السياحية 
Travel Masters / Almudara 

For Travel & Toursim
A+B+Cعمان

،شاكر بن زيد ، ، بجانب 58العبدلي ي
ن
،شميسان

كازية الحدائق
56223455620091holidays@travelmastersjo.comwww.travelmastersjo.com

يكهكريستال للسياحة والسفر ي وشر
ن
55106105936264thamer@crystaltours-jo.comwww.crystaltours-jo.com،عبدون الشمالي7زهران،كمال جنبالط،عمانCRYSTAL TOURS A+B+Cثامر الحوران

ينال للسياحة والسفر واالسكانات 

(ترافكس)

ينال للسياحة والسفر واالسكانات 

(ترافكس)

Yanal Travel &Toursim 

Housing / TRAVEX
A+B+C3255388885534888محمد علي جناح، عمارة رقم . عبدون، شعمانGmanager@travexjo.comwww.travexjo.com

االصالة للسياحة والسفرالمستشار للعطالت وللسياحة والسفر
Adviser Holidays for Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

ي التل،
،وصفن مجمع اري    ج - 3،ط210تالع العلي

التجاري
55383255523411ahmad@advisertours.comwww.adviserholiday.com

مجموعة  ترافكو القابضة للسياحة 

والسفر واالستثمارات السياحية والفنادق
يف نارص بن جميل،عمانTravco JordanA+B+Cاالردن/ مجموعة ترافكو القابضة  ،الشر ي

ن
5666866-2،06الشميسان

06-

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

عمانCompass HolidaysA+B+Cالبوصلة للسياحة والسفرالبوصلة للعطالت
،ش ي

ن
ف،. الشميسان ،عمارة 112عبدالحميد شر

ي
الفردوس، الطابق االرضن

5680188- 

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

http://www.travexjo.com/
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ق للسياحة و السفر ق للسياحة و السفرنجمة الشر ،اسماعيل حجازي،عمانOrient Star travel &TourismA+B+Cنجمة الشر 8،55255995525826Ticketing1@orientstarjordan.netwww.orientstarjordan.netتالع العلي

ونزية للسياحة والسفر ونزية للسياحة والسفرالسماء الت  السماء الت 
Bronze Sky Travel And 

Tourism
A+B+Cعمان

كة، ش ، الجاردنز، حي الت  ي . تالع العلي
وصفن

1، ط51التل، عمارة رقم 
55396605538660ibrahim.maayah@bronzsky.comwww.bronzeskygroup.com

عمانLamar TravelA+B+Cالمار للسياحة والسفرالمار للسياحة والسفر
باريس، مجمع انوار باريس، . الصويفية، ش

207، مكتب 2، الطابق 19عمارة رقم 

079 

9276581
motaz@lamarjo.com

تاج )األخطبوط / جت للسياحة والسفر 

 (محل
ً
سابقا

عمانJTT Travel & ToursA+B+Cجت للسياحة والسفر

،جبل 6الكلية العلمية االسالمية،.  زهران،ش

كونتينانتال األردن،  عمان، بناية فندق االنتر

ي
الطابق األرضن

646484704648490info@jtt.com.jowww.jtt.com.jo

عمانAmazing Travel & TourismA+B+Cبافاريا للسياحة والسفربافاريا/المذهل للسياحة والسفر
، ي
ن
،شارع عصام العجلون ي

ن
،قرب 1الشميسان

،شقة  ي الرئيسي 305البنك العرن 
6567655565676557

info@bavariatours.jo; 

haitham@bavariatours.jo
www.bavatours.jo

عمانGlobal Travel & ToursimA+B+Cالكون للسياحة والسفروكالة شذى العالمية للسياحة والسفر
، ن ،الملك حسي  ،مقابل البنك 53 العبدلي

المركزي
46290004629003osama@globaltravel-jo.comWWW.globaltravel-jo.com

الرفاهية للسياحة والسفرالرفاهية للسياحة والسفر
Royal Luxury Travel & 

Toursim
A+B+Cشعمان ، 12555233315523391info@royalluxurytours.comroyalluxurytours.comمكة، عمارة رقم . وادي الست 

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

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

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

ي للسياحه والسفر 
ن
عمانOne World Travel & ToursimA+B+Cعالم واحد للسياحة والسفرعالم واحد/ الفياق

،عبدهللا غوشة، ،مجمع 1وادي الست 

ي/3ط /الدوار السابع -العيساوي  حي الروان 
58144665814467info@owtjo.com-

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

إربدClassic Travel & ToursimA+B+Cالتقليدية للسياحة والسفرالتقليدية للسياحة والسفر
ن. ش عمر المختار، فوق بناية زمزم-الثالثي 

26الروضة، عمارة رقم 

079 

0585028

02-

2739369
alitradat5@gmail.com

طريق االردن للسياحة والسفرطريق االردن للسياحة والسفر
Jordan Road Travel & 

Toursim
A+B+Cعمان

،بجانب البنك 103عرار،-  زهران،وادي صقرة 

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

http://www.bronzeskygroup.com/
mailto:motaz@lamarjo.com
mailto:alitradat5@gmail.com
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البسفور للسياحه والسفرالبسفور للسياحه والسفر
Bosphorus for Travel & 

Tourism Agency
A+B+Cعمان

،ممدوح الضايره  خلف شارع -وادي الست 

ي20مكة، ،حي الروان 
552273/4-fadi@bosphorus.com.jowww.maximumstore.com

عمانLevel Travel & TourismA+B+Cعزات كامل ابراهيم الخطيبالمستوى للسياحة والسفر
-، ي95المدينة المنورة، منطقة وادي/،حي الروان   

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

،-عمانTravel HarmonyA+B+Cالتناغم للسياحة والسفرالتناغم للسياحة والسفر 58586865858918khader@travelharmony.netwww.travelharmony.netوادي الست / ،السابع4المودة،. ش

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

Tourism  
A+B+Cعمان

،الملكة علياء  ن فندق جراند -جبل الحسي 

الحي المدينة /باالس،داخل فند،دوار الداخلية

عرجان/الرياضية

06-5664449
06-

5657570
gm@keysjordan.comwww.facebook.com/keystraveljo

المقر للسياحة والسفرالمقر للسياحة والسفر
Al-Maqar for Tourism and 

Travel
A+B+Cعمان

، ي
ن
،عصام العجلون ي

ن
، 10الشميسان

ي
،الطابق االرضن العبدلي

56267005626701malzaghlawan@cozmotravel.com0

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

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

            المدينة المنورة،عمارة ال،دوار الكيلو،-

                                                                      

                                                                      

58336600
bassam.qussous@boardingpassjo.co

m
www.boardingpassjo.com

ن خليل كايد كايدمؤسسة كايد للسياحة ي38شارع عبد هللا غوشه،عمانKayed Tours A+B+C+Dورثة ياسي 
58509095868055wael@kayedtours.comwww.kayedtours.com، مجمع الحسيبن

ي للسياحة والسفر
ن
كاهالهان ي وشر

ن
عمانAl Hani Travel &ToursimA+B+C+Dمحفوظ ابو الق

، ن ،الملك حسي  ،مقابل عمارة 187 العبدلي

جوهرة القدس

5695701/2/

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

ي حسنمكتب رمادا للسياحة
ن
،عمانRamada ToursA+B+C+Dنبيل وهان ن 39،46390504659205nabil@ramadatours.comwww.ramadatours.com المدينة،الملك حسي 

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

ي
الشور مجمع شعبان التجاري، ط ارضن

58222615827990murjan4@hotmail.com-

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

يا مجمع جالت 
56663005666308info@dallasjo.comwww.dallasjo.com

االوائل للسياحة والسفراالوائل للسياحة والسفر
Travel One For Travel 

&Toursim 
A+B+C+Dسلمان القضاة ،عمان، ي 12،59020005937777admin.amm@travelonegroup.comwww.travelonegroup.comعبدون الجنون 
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كاهالمجد للسياحه والسفر وم وشر عمانGlory Tours A+B+C+Dابراهيم المت 
يف نارصبن جميل ،الشر ي

ن
مجمع /الشميسان

ي127رامز،
،ط ارضن

56535535665301marketing@glorytoursjo.comwww.gloryjordan.com

اليوم المقدس للسياحه والسفر 

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

،شارع المدينة  ن حي الصالحي 

4،عمارة سعد 204المنورة،
55405545511971info@holidaytravel.jowww.holidaytraveljordan.com

جبل النوراالردنية السعودية للسياحة 

والسفر والحج والعمرة
ن محمد عبدالجليل عمانJabal  Al Nour  Travel & ToursA+B+C+Dعبدالباسط روبي 

، خالد ابن الوليد، ن ،دوار 175جبل الحسي 

ي
ي ،ط االرضن

فراس، مجمع الحسيبن
56211195623339jordanhaj@yahoo.comwww.jabalelnour.com

يكه ذرفادة للسياحة والسفر ف،عمانRefadah Travel & TourismA+B+C+Dم.م.فاروق مراد وشر ،عبدالحميد شر ي
ن
256561005658557info@refadah.comwww.refadah.com،ط99الشميسان

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

&Umrah
A+B+C+Dي التل،عمان

،شارع وصفن 53303005373936Account@batonya.comwww.batonya.com،خلدا345تالع العلي

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

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

،عمانTantash Travel & TourismA+B+C+Dطنطش للسياحة والسفرطنطش للسياحة والسفر ي
،اليا ابو ماضن ي

ن
ي4الشميسان

56878785685100info@tta.jowww.tantash.com،ط ارضن

أشار العطالت للسياحة و السفر و الحج 

والعمرة
فراس جمال جابر حسن

Asrar Holidays Travel & 

Tourism
A+B+C+Dعمان

، خالد بن الوليد، ن ،مجمع 197جبل الحسي 
ن ي, برج الحسي 

ط ارضن
56810955681094info@asrarholidays.comwww.asraholidays.com

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

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

مواكب للحج والعمره والسياحه والسفر
مواكب للحج والعمره والسياحه 

والسفر

Mawakeb Hajj & Umrah & 

Travel & Tourism
A+B+C+Dعمان

حي الصويفية،علي نصوح 

-مقابل مخابز السفراء-،الصويفية25الطاهر،

2ط -مجمع عبد الحميد الحياصات 

58145455811583info@mawakebtours.comwww.mawakebholidays.com

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

Toursim
A+B+C+Dمكة المكرمة،عمان، ، خلدا148تالع العلي ي

55090005533232zaid@kirresh.comwww.kirreshgroup.com،ط ارضن

عمانPlaza HolidaysA+B+C+Dبالزا للعطالتبالزا للعطالت و السياحة والسفر
ف، ،عبدالحميد شر ي

ن
/ ،مجمع نينا26الشميسان

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

يف للسياحة والحج والعمرة يفات للسياحة والسفرالتشر عمانHoners For Travel & ToursimA+B+C+Dالتشر
، ي

،ايليا ابو ماضن ي
ن
،مقابل مركز هيا 28الشميسان

ي
ن
الثقاق

5659696/56

76882/5659

560/565956

5676729ahmad.alsaleh@honorsjo.com-
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عمانJafra Travel & Tourism A+B+C+Dجفرا للسياحه والسفرجفرا للسياحه والسفر
،المدينة المنورة، ، مقابل 259تالع العلي

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

عمانAl Markib Tourism & TravelA+B+C+Dجالد وابو صوفةالمركب للسياحة والسفر
،ش ي التل . تالع العلي

، 109الجاردنز،- وصفن

، مكتب رقم  ي
، ط االرضن 5مجمع حماده سنتر

55605625560563info@utt-jo.comwww.utt-jo.com

الشعة القصوى لوكالء المالحة والشحن 

والسياحة والسفر والحج والعمرة

الشعة لوكالء المالحة والشحن 

والسياحة والسفر والحج والعمرة

Speed for Shipping 

Agents,Shipping,Tourism,Tra

vel,Pilgrimage and Umrah 

A+B+C+Dعمان

المدينة الرياضية،رصح 

الشهيد،العيس،بجانب مدارس اكسفورد، 

مجمع العيس، مكتب رقم 

50502015050801asaad@speedjordan.comwww.speedjordan.com

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

ي7الجنيدي،
ر
ق ،الجاردنز،حي تالع العلي الشر

56656665666393info@ajamgroup.comwww.ajmatours.com

ن للسياحة والسفر والحج  البلد األمي 

والعمرة
كاه احمد ابو محفوظ وشر

Al Balad Al Ameen Travel & 

Tourism   
A+B+C+Dعمان

-، ،- شارع الدستور  ،حي نزال110حي االخضن  -

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

كاهطوارق للسياحة والسفر والحج والعمرة مراد يعقوب وشر
TAWARIQ TRAVEL AND 

TOURISM HAJJ AND UMRA
A+B+C+Dعمان

،ش ن 150مكة،. تالع العلي - ،حي الصالحي 

ي رقم 
152مجمع الحسيبن

55487815548784Account@batonya.com

كرفان للسياحة والسفر والحج والعمرة
كرفان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Caravan Tours & TravelA+B+C+Dعمان

،صويفية، مجمع 8حي الصويفية،شارع باريس،

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

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

4646300
jalal.khashman@aljudetravel.com

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

5531024
smiletravel12@gmail.comwww.smiletravel.jo

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

TOURISM
A+B+C+Dعمان

، ،سليمان النابلسي ،الطابق 63 العبدلي

2

اللويبدة

065693322/

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

خالد عبدهللا احمد القرعانمالك للسياحة والسفر والحج والعمرة
Malak forTourismand 

travelAnd Haj and Umrah
A+B+C+Dعمان

 مرج الحمام،الشارع الرئيسي ،،مببن البنك 

الطابق االول- االسالمي 
657167805865480

MALAK_travel.and.tourism@hotmail.

com

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

ن
،الطابق الثان

/204

5814949/58

14945
5814942firas@refantravel.comwww.refantravel.com

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

mailto:jalal.khashman@aljudetravel.com
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اري    ج االيمان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكه محمد انس عمار و شر

Areej Aleiman For Travel & 

Tourism-HAJJ&UMRAH
A+B+C+Dعمان

ي التل ،
،وصفن ،مجمع العتوم 98تالع العلي

106التجاري  مكتب 
5672525-info@areejaleiman.comwww.AREEJALEIMAN.COM

مونت للسياحة والسفر مونت للسياحة والسفرفت  عمانFairmont Travel& ToursimA+B+C+Dفت 
ف،مطالقة،مجمع  ،عبد الحميد شر ي

ن
الشميسان

  علي ناصوح
مطالقة سنتر

56655775665577GM@FAIRMONTTOURS.COMFAIRMONTTOURS.COM

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

-، ،وادي231عرار،  

صقره

 
56500055659005Nancy.Dabbas@beyondtraveljo.mewww.beyondtraveljo.me

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

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

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

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

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

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

العمرة

Al Hakeem Travel And 

Tourisem And Pilgrimage 

and Umrah 

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

من منطقة وادي الست 
58134320info@alhakeemtours.com-

ا للسياحة والسفر  ن ي التل ،عمانMontana Travel & TourismA+B+C+Dمونتانا للسياحة والسفرمونتانا/ لت 
،وصفن 15،55101985510179info@montana-jo.comwww.montana-jo.comتالع العلي

االجنحة الحضية / الحضية للسفر 
ً
للسياحة والسفر سابقا

اجنحة السفر الحديثة للسياحة 

والسفر
Exclusive TravelA+B+C+Dعمان

،شارع االستقالل شارع - عرجان-  العبدلي

قرب مستشفن - ،مجمع  السالم 19زرياب،

االستقالل

7988886220reservation@exclusivetravel.com.jo0

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

التجاري
56396005697600

info@shahriartravel.com; 

shahriartravel.jo@gmail.com
www.shahriartravel.com

عمانParadise Travel & Tourism A+B+C+Dبرادايس للسياحة والسفربرادايس للسياحة والسفر
،ام اذينه، سوق 3حسام الدين القيمري،

الذهب
5522888

06-

5522886
Eyas@paradisejo.com 0

اد والتصديرجمال االردن وسحرها للسياحة والسفر الغروب لالستت 
The Beauty and Charm of 

Jordan Travel&Tourism
A+B+C+Dعمان

،دوار الواحة  مجمع -تالع العلي

مجمع النعمان مول -،دوار الواحة179النعمان،

2طابق -

079 

5220345
0shami21769@gmail.com0

عمانCuba travel and tourismA+B+C+Dكوبا للسياحة والسفركوبا للسياحة والسفر
ي التل،

،وصفن ،المدينة 210تالع العلي

ي/المنورة
ر
ق التالع الشر

55000150ibrahim@cuba-fly.com0

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

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

mailto:umra@acacia2travel.com

