
فئة المكتب
(A) تذاكر
(B) وافدة

(C) صادرة
(D) حج وعمرة
داخلية حصراً 

(E)

احه والسفر احه والسفرلورس للس عمانLawrence ToursBلورس للس
ة  اء،18،بنا ة عل ،شارع المل سا الشم

االس  فندق جراند 
56053705662395Jordan@lawrence‐tours.comwww.lawrence‐tours.com

احة والسفر ا للس احة والسفرأوراب ا للس عمانEurabia Tourist & Travel Agency  Bأوراب
ز،15 ،أم أذينة، د الع صل بن ع  االم ف

،الدوار6 ،عمارة15 ,
551715855272510eurabiat@go.com.jo0

النرز داي  ناشيونال هول كتهمكتب ان ش و عمانInternational  Holiday PlannersBعدنان الشاو
ل عمان،شارع االم محمد،257،ط  ج
ار ‐ الدوار الثالث‐ شارع االم محمد

46428694648174ihp@go.com.jo‐

درز ناشونال ت درزان ناشونال ت عمانInternational Traders Bان
ف،58،ط  د  د الحم ،ع سا الشم

ار 
06‐

2000082
06‐

2008089
munir.nassar@traders.com.jo‐

الة السفر المتحدة الة السفر المتحدةو ف،58،ط5عمانUnited Travel Agency / UTABو د  د الحم ،ع سا الشم
06‐

2000081
06‐

2008087
munir.nassar@traders.com.jowww.uta.com.jo

احة والسفر احة والسفر والشحنتا للس ف،117،عمانTyche Travel & TourismBمحادين للس د  د الحم ،ع سا 56631505690150mona@tyche.comwww.tychetours.comالشم

احة والسفر لة للس الة النجمة الدل احة والسفرو له للس الة النجمه الدل عمانGuiding Star AgencyBو
ح  ة،ع ناص ف  الص

الطاهر،44،خلف مخابز السفراء/ط2
58293335827474info@ndjordan.com‐

تورز ة / يون احة العالم تورزالمتحدة للس ة م.م يون ة العالم اح ة الس المتحدة للتنم
United TourizmInternational 

/UNITOURS
Bالرازي،97،عمان، ل الحس unitours@uni‐tours.comwww uni‐tours.com‐5683260ج

احة اەمكتب اما للس ارك و م م عمانIn 2 Jordan / Amani ToursB اسم ك
،محمود المو  وادي الس

دات،21،محطة وفا الدجا  عب
58596965859697info@amanitours.comwww.amanitours.com

احة د للس احة والسفرش عمانShepherd's Tours& Travel Bالرعاة للس
د  ة تغ ة،االم ف  الص

محمد،74،ط1
58561775863094info@shepherds‐tours.comwww.shepherds‐tours.com

احة والسفر ان للس احة والسفرال ان للس ال
Two`s Company Travel & Tourism/ 

Two Company
Bة، ط2،عمان ل،5،الراب ف نا بن جم ال

5512292/
5528982

5522292amjad@twoscotravel.comwww.twoscotravel.com

احه كتهممكتب الوادي للس اWadi Tours And Travel Bحدادين وصوالحه و ماد
جانب، زات  هة ،0، الع  شارع ال

ت ا ب ة ه  المتحف شارع االم
هة الحس /ال

05324111
3

0waditour@go.com.jo0

احة احة والسفرمكتب عشتار للس ة للس عمانAshtar Tours IntrrnationalBعشتار الدول
االت،5،مجمع  ة،ش. الو ف  الص
الشحروري التجاري، مكتب رقم 304

58654540a.samih@ashtartours.com0

احة والسفر ا للس كتهمؤسسة تان عمانTania ToursBشارة صوالحة و
 ،224، ،شارع الملك حس د  الع

، ط3 مجمع رو
46111414633719info@taniatours.com.jowww.taniatours.com.jo

احة كهمكتب األصدقاء للس ل يوسف و عمانFRIENDS TOURSBجم
ل  ،163،ج ،شارع الملك حس د  الع

ة السوا ،ط3 دة، بنا الل
4617571/
4617506

4617507jamilysf@yahoo.comwww.friendstours‐jo.com

احة الزا للس احة والسفرمكتب  ،27،عمانPLAZA TOURSBالزا للس ،عالل الفا سا 56517735651774الشم
info@plaza‐tours.com; 
nabih@plaza‐tours.comwww.plaza‐tours.com

ه للسفر دو ه للسفرمكتب ال دو معانLa beduina toursBال
،‐،قرب  ا ،الس اء وادي مو لواء الب

ك فندق الموفم
03‐

2157099
0ismail@labeduinatours.comwww.labeduinatours.com

احه اء للس اەمكتب قمر الب معانPetra Moon ToursBع النوافلة و
،الفالحات،،وسط  اء وادي مو لواء الب
جانب المركز الط  لد  الفالحات  ال

03215666
6

03215666
6

Info@petramoon.comwww.Petramoon.com

احة والسفر طال للس احة والسفراال طال للس عمانChampions Travel & TourismBاال
ف،100،ط  د  دالحم ،ش ع سا الشم

2
56777025682255champions.tours@go.com.jo

احة والسفر ق األد للس احة والسفرموارد ال ق األد للس ح الطاهر،37،عمانNear East Resources Tourism & TravelBموارد ال ة،ع نص ف 58614315811877ner.tourism@orange.jowww.ner‐tourism.com الص

احة اەدعد للس س و ه حب عمانDa'd Travel &TourismBروج

ارس،19،عمان،  ة، ف  الص
ة أنوار  ارس، بنا ة، شارع  ف الص

ارس الطابق 2
وادي الس 

58553695811760dadtravl@go.com.jowww.dad‐travel.com

احه ال للس فمكتب ب اح ال عمانPella ToursBمازن فت ر
نوفان العدوان،143،ط2،
العمارة برقم 143+22

55275715548580info@pellatours.netwww.pellatours.net

احة احةانتقاء االردن للس سمه،194،عمانJordan Select ToursBانتقاء االردن للس ة  59305885930811info@select.jowww.select.joزهران،االم

الموقع االلكترونيالبريد االلكترونيالفاكس شأةاالسم التجاري الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم الم



احة كتهمكتب الطائر األزرق للس ل الرواشدة و عمانBlue Bird ToursBع اسماع
، ط1، مت سن  ال بن العوام،1،ح

مكتب 104
56847345684735info@bluebird.com.jowww.Bluebird.com.jo

احة احة والسفرمكتب حسام للس عمانHussam Tours JordanBاالنجاز للس

ت  ة زن ب  أم السماق،األم
ة ام  لد جانب  ،82،خلدا ‐  الحس

السماق مجمع لؤلؤة خلدا ‐ ط 2 
(207/208)

5510209‐
hussam.othman@hussamtours.c

om.jowww.hussamtours.com.jo

احة ت للس حر الم ء ال كتهشوا عمانDead Sea Beach ToursBوائل حدادين و
،احمد الصا  سا الشم

وت ،18،خلف فندق المار النجا
5661871‐
5677645

5692800amani@dsbt.comwww.dsbt.com

احة بتون للس كهن م الضامن و عمانNeptune  ToursBجمال قس
،وص التل،105، السالمة،  تالع الع

ي المركزي ل ج ط2 ‐ مقا
55214935521495Info@neptune‐tours.comwww.neptune‐tours.com

احة احةدار السالم للس ة لخدمات الس ق األوسط األردن د هللا غوشه،5،الدوار السابع،عمانDar Essalam TourismBال 58661605857261شارع ع
manager@daressalamtourism.co

mwww.daressalamtourism.com

احة والسفر احة والسفرالمسافرون الدوليون للس عمانTravellers Intl Travel & ToursBالمسافرون الدوليون للس
دالرحمن  ،ع  الروا

، وادي الس  فه،314،مجمع الحسي خل
58684400

trv.intl@orange.jo; 
info@travellers.jowww.travellers.jo

احة ة للس ،عصام العجلو ،65،ط2عمانTropicana ToursBوائل محمد مصط الجدع القواس االستوائ سا الشم
5623743/

4
5623745tropi@go.com.jowww.tropicanatours.com.jo

احة والسفر اء للس احة والسفرمكتب عل اء للس عمانAlia ToursBالعل
م الحاج  دالرح ة،ع ف  الص

ة، ط  ف ، الص محمد،69،وادي الس
ار 

58294945829293aliatours@nets.com.jowww.aliatours.com.jo

احة والسفر س للس ا ادون ثمار الس س لالس عمانAdonis Travel & TourismBادون
،المدينة المنورة ،123،  تالع الع

الصالح ‐مجمع يوسف سن ،الطابق 5 
،مكتب رقم 2

55279925529668production@adonistravel.comwww.adonistravel.com

احة مان الفراجاتزمان للس اءZaman Tours Bمحمد حرب سل ر،الب ق الح ،‐، عمارة ط ا الس
03215772

2
03215772

3
info@zamantours.comwww.zamantours.com

احة و السفر ا للس اەام الدن شط العرب،18،ام اذينة ‐مكتب رقم 5،عمانGaia ToursBسام محمد نمر ع و
07950120

69
07950120

69
info@gaia‐toursjo.comwww.gaia‐toursjo.com

عمانAbercrombie&Kent JordanBابركروم اند كنت االردنابركروم اند كنت االردن
ل  اس،5،مقا دهللا بن ع ،ع سا الشم

دا،ط رقم 1 فندق أورك
56654655664767

ihasan@abercrombiekent.com.j
owww.akdmc.com

احه والسفر ه للس احه والسفرااللف ه للس عمانMillennium ToursBااللف
زهران،عرار/مصط وه التل 
لبونة الطابق الخامس ،32،عمارة 

46284844628485salameh@millenniumtours.jowww.millenniumtours.me

احه كتهملحس للس عمانMalhas ToursBدر ملحس و
د االسدي،87،الدوار السابع، مجمع،‐  ي

قندور التجاري، مكتب 1
5666516 5605650bmalhas@malhastours.comwww.malhastours.com

احة والسفر احة والسفرسحر االردن للس عمانMagaicJordan For Travel & ToursimBسحر االردن للس
ف نا بن  ، ال د  الع

سا ،عمارة جراند  ل،32،الشم جم
،ط2، مكتب رقم 204 سن

56881935676904luai@magicjordan.comwww.magicjordan.net

احة والسفر ق للس احة والسفرالف ق للس عمانTeamToursBالف
ان،2،مجمع  ل ج ان خل ،ج سا الشم

الهندي مكتب رقم 17 طابق 2
5667761/
5667761

5667986george@teamtoursjordan.comwww.teamtoursjordan.com

احة و السفر احة و السفردار كرمة للس عمانKarma House Travel & TourismBدار كرمة للس
كة  زهران،االم محمد ،252 ، مجمع ال

، ط3
46314544631183Karma@karma.com.jowww.karmahousejordan.com

احة والسفر ا للس احة والسفرال ا للس عمانAlthuraya Group Travel & Tours.CoBال
ف نا ،47،وادي  ،ال تالع الع

صقرة، ط8
55355255538828ceo@althurayatravel.comwww.althurayatravel.com

ة اح ةأدالء الصحراء للرحالت و الخدمات الس اح عمانDesert Guides Tours & TourismBأدالء الصحراء للرحالت و الخدمات الس
،المدينة المنورة،114،  تالع الع

السالم/ مكتب 502/ طابق5
55272305520240desertgd@go.com.jowww.jordanexplorers.com

احة عمانMed ToursBالرواد و التلهو المتوسط للس
مان القانو  ،شارع سل سا الشم
، ط2‐ مجمع العمري د ،9،الع

5516684661698mazen@medtours.netwww.medtours.net

احه والسفر احه والسفرالسهل للس عمانEasy Travel &Toursim Bالسهل للس
،شارع المدينة  تالع الع

المنورة،208،عمارة جودي، الطابق 5، 
مكتب رقم 511

55609845560982easytours2000@gmail.comwww.easytoursjo.com

احة والسفر اء االردن للس كتهخ عمانJordan Experience ToursBصالح الهالالت و
ب،86،منطقة  ة ز  أم السماق،األم

خلدا
55391125539111jo@jordanexperience.comwww.jordanexperience.com

ة احة الدول احة والسفرالدقاق للس عمانDakkak  Tours InternationalBارض االردن للس
ف نا بن  ،ال سا الشم

سا الغر  ل،36،ط1، الشم جم
56010765687972info@dakkak.comwww.dakkak.com

احة ل للس اءJordan Beauty ToursBعمر محمد حسن العمراتاألردن الجم الب
،816، الفنادق، ا  /الشارع الس

ة منطقة الزرا
07888030

45
03‐

2154999
info@jordanbeauty.comwww.jordanbeauty.com



احة والسفر احة والسفراالثر للس عمانAl Athar For Travel & TourismBاالثر للس
،وص التل،151،دوار الواحة،  تالع الع

عمارة الخف ,مدخل رقم 3  ط1
55627665562766welcome@alathar‐tours.comwww.alathar‐tours.com

احه والسفر ەاوغارت للس د،16،ط2عمانUgarit Tours & TravelBام مرشد ع المنا ة تغ ة،االم ف 58223605822359info@ugaritjordan.comwww.ugaritjordan.com الص

احة والسفر اء للس ا الب ة المساعدةل د عط محمد عا
Petra Nights Tours / 
bookingJordan.com 

Bال،وادي مو ،125،فندق س ا الرئ ‐ الس
03215401

0
03215401

5
info@petranightstours.comwww.petranightstours.com

احة والسفر كتهقرون الرخاء للس ه المشاعله و در اءCornucopia ToursBمحمود ع الب
 العام ،‐،وادي مو ‐ عمارة الن ،

ات شقة 17 للحاس
07726230

05
‐mashaleh@yahoo.comwww.cornacopiatours.com

احة ة االردن للس احةبوا ة االردن للس عمانJordan Gateway Tours Bبوا
فارد ‐رفيق بهاء  ،بول د  الع

،b لوك ري، الح
59246175924618info@jordangt.comwww.jordangt.com

احة والسفر ة للس كهالح عمانliberty Tours &Travel Bعمار أسعد و
ة رو  االت،7،بنا ة،الو ف  الص

،ط2
5854601‐ammar@libertytourism.com‐

احه والسفر ا للس صلام ،177،ط2عمانCamera ToursBفؤاد صالح طالب ابو ال ،الملك حس د  الع
06‐

4616007
06‐

4655111
camera@cameratours.com.jowww.cameratours.com.jo

احة والسفر ل النوافلةاألردن للس د خل د احم اءJordan Tours Travel & TourismBع ا الب الشارع الس
03215466

6
03‐

2154600
eid@jordantours‐travel.comwww.jordantours‐travel.com

احة والسفر ا للس عمانRania Tours & TravelBفدوى محمد يوسف مسعدران
ف  د  دالحم ،ع سا الشم

ماوي مكتب 405 ط3 ،114،مجمع ال
07998777

74
‐yasen@raniatours.comwww.raniatours.com

احة و السفر ق االوسط للس احة و السفرمذاق ال ق االوسط للس مذاق ال
Flavor Of The Middle East Travel & 

Tourism
Bعمان

 خلدا،وص التل،271،الجاردنز، 
م ، ط3 عمارة ال

07985848
29

0mohd@tours‐fm.comwww.tours‐fm.com

احة والسفر ب قليو روند للس عمانRawand Travel And TourismBطارق محمود اد
د عوض   الرونق،شارع الشه

كة  جانب  الجرارحة،7،الدوار السابع، 
ات جت للنقل

58597005859700info@rawandtours.comwww.rawandtours.com

ة احة الدول ق للس ةحول ال احة الدول ق للس عمانPan East International . Tourism Co.Bحول ال
،محمد الجمعان،4،وادي  سا الشم

اع داالله الط صقرة، مجمع ع
56733615685421dmc@paneast.com.jowww.paneast.com.jo

احة والسفر ة للس اهاأم عمانAmira ToursBاسم عقل و
،وص التل،130،مجمع بندر  تالع الع

التجاري ،مكتب رقم 102
56701375670136info@amira‐tours.comwww.amira‐tours.com

احة والسفر اءRaami ToursBالعمران والمناجعهرا للس حون،‐الب ،‐،ام ص الرئ
03‐

2154551
03‐

2154551
info@raamitours.comwww.raamitours.com

احة والسفر كتهشاهد االردن للس سات و عمانSee Jordan ToursBطلعت الط
 خلدا،عامر بن مالك،72، 

، مجمع  ، مناطق التالع الع الصالح
ادات، مكتب رقم 209 ال

55714175517417info@seejordantours.comwww.seejordantours.com

احة والسفر ه ع الحسناتعشاق الصحراء للس د ر من ع اءDesert  Paramours Travel & ToursBا الب
تون،المثلث الرئ ،‐ تون،‐،  ال  ال

حر ج ال رماركت م جانب س
03‐

2155955
03‐

2155955
info@desertparamours.comwww.desertparamours.com

احة والسفر دوم للس ل الفرجاتا د خل ب افه عمانEdom Tours / RedrockBز
،المدينة المنورة،212،مجمع  تالع الع

الرا التجاري ، ط1 ،مكتب 6
55443325513569info@redrock.jowww.redrock.jo

احة والسفر احة والسفرنادي الس عمانTravel Club InternationalBنادي الس

،وص التل،141،الجاردي ،  تالع الع
ط3

ج  مجمع ن الحج
كة  ال

55383605537921ashraf@travelclubintl.comwww.travelclubintl.com

احة م احمد محمد الحسناتتمعن االردن للس اءExplore Jordan ToursBابراه الب
،‐، ع مو ، فندق،‐  الشارع الرئ

ق الملوك ط
03‐

2154699
03‐

2155699
info@explorejordantours.comwww.explorejordantours.com

احة والسفر طة للس احة والسفرالخ فساء للس الفس
 / Map Tours & Events

DMC
Bعمان

دهللا الثا / حجاز،16،دوار،‐  الملك ع
،ط1 ص، العال الفح

53102135310214infos@map‐tour.comwww.map‐tour.com

احة والسفر والحج والعمرة درا للس كهاس ل و دة محمد اسماع عمانSedra  For Travel & TourismBرو
، ،ش. وص  تالع الع

، ،ط3 التل،139،الجاردي
55294025529305sedratraveltourism@gmail.com‐

احة والسفر اء للس االت عجائب الب احة والو اء للس عمانPetra Wonders Travel &TourismBعجائب الب
ة  ل ة،شارع  اض المدينة ال

ة السماح،ط1 اضة،34،عرجان , بنا ال
56763335676916Info@petra‐wonders.comwww.petra‐wonders.com 

احة والسفر كهصحراء النجوم للس عمانStars Desert Tours & TravelBع الحسا و
 شارع المدينة المنورة،سعد 4،دوار،‐

الواحة ,ط4 ، مكتب 202
55178795516869

sawsan.hammdeh@starsdesert.c
omwww.starsdesert.com



احة والسفر ليو للس احة والسفرام عمانEmilio Travel & ToursBع الحدود للس
،ش. عامر بن مالك،72،خلدا،  تالع الع

، طابق ار  55110330Aneesb@emilio‐jo.comwww.emilio‐jo.com الصالح

احة والسفر ل النوافلهعاشق االردن للس اءJordan Allure Tours & TravelBسمه يوسف خل الب
،1،وادي،‐ ا ت زمان الس  ش منتجع ب

،  النوافلة مو
03‐

2159345
03215980

0
info@jordanalluretours.comwww.jordanalluretours.com

احة والسفر ة للس ة الذهب احة والسفرالبوا ة للس ة الذهب عمانGolden Gate Tours & TravelBالبوا
،شارع وص التل،111،التالع  تالع الع
كري، ط 5 مكتب 503 ، عمارة ال ال

55498805549887
management@goldengatetours.

com.jowww.goldengatetours.com.jo

احة والسفر احة والسفراستمتع  االردن للس عمانEnjoy Jordan Tours & TravelBوجهة االردن للس
،الجاردنز ‐ وص التل،96 ط  تالع الع

الث،مجمع جوهرة الجاردنز‐ الطابق 
االول‐ مكتب رقم 10

55345445534244hossam@enjoy‐jordan.comWWW.ENJOY‐JORDAN.COM

احة و السفر عمانJordan Eyes TravelBح حس احمد ج عيون االردن للس
 عامر بن مالك،11،ام السماق،مجمع،‐
ة ام السماق لد جانب  راشد التجاري، 

5370114‐info@jordaneyestravel.comwww.jordaneyestravel.com

احة والسفر احة والسفرادم للس عمانAdam Travel & TourismBالهدهد للس

،شارع وص التل،209،خلدا،  تالع الع
ت العمر،ط 4 إشارات العساف ،مجمع ب
operation@adamtraveljordan.co

m

06‐
5353062

5353069bashar.a@adamtraveljordan.netwww.adamtraveljordan.com

احة/ الطرق المبتكرة  ق والس س التم لحلول ال
قا  سا

احة/ الطرق المبتكرة  ق والس س التم لحلول ال
قا  سا

CTM Marketing & Travel SolutionsBعمان
االت،11،وادي  ة،شارع الو ف  الص

،عمارة ستاركس مكتب 206 الس
5540229‐
5540228

5540793ashraf.m@ctm‐jo.com‐

قا  ع سا ة األسب احة والسفر / نها ة األردن للس كهاجاذب عمانJordan Attraction Tours‐JATBمرام حدادين و
االت،50، شارع ع  ة،الو ف  الص
ح ، طابق 2 مكتب 204‐مجمع  ناص
د درم سن ‐ قرب فندق رم الول

06‐
5833328

06‐
5853328

info@jatjo.comwww.jatjo.com

احة والسفر احة والسفرالعائلة للس عمانFamily ToursBالعائلة للس

،امتداد شارع وص  تالع الع
ة  ل جانب  التل،38،عمان، خلدا، 

ت العمر، الطابق 5،  ، مجمع ب الخوارز
مكتب 503

55406005540618haitham@groupstojordan.comwww.jttours.com

احة والسفر ة للس دو اة ال اب المساعدةالح در ذ اءBedouin Life ToursBرائد ح الب
ل المركز،‐ ،107، مقا  المركز الص

الص ،ط2
03215999

9
03215999

1
Raed_petra@yahoo.comwww.bedouinlifetours.com

احة والسفر دهللا احمد سالم الحسناتمكتب سل للس اءSalma Tours &TravelBع الب
‐، ،،وادي مو ا  , الشارع الرئ الس

جانب فندق وادي القمر
03215909

0
03215909

1
info@salmatours.comwww.salmatours.com 

احة والسفر احة والسفرمغامرات الصحراء للس عمانDesert Adventures TourismBمغامرات الصحراء للس

،شارع مكة ‐ تقاطع   الصالح
ا ،  سام ع ،142،مجمع  الحرم

الطابق الخامس ،مكتب 503
 الروا 

55117555511781
info.jordan@desertadventures.c

omwww.desertadventures.com

احة والسفر احة والسفرانا االردن للس عمانi Jordan Travel & Tourism Bانا االردن للس
،يوسف بن تاشف  سا الشم

ة رقم  ، بنا سا ،، مجمع ال ،88،الشم
88 ،ط3

56900095697009adel.adawi@ijordantours.comwww.ijordantours.com

احة والسفر احة والسفرمدى األردن للس عمانJordan and Beyond ToursBمدى األردن للس
ة،  لد اس، ال ارا اجوز، الجبيهة،

اس التجاري ط5، مكتب501 ارا مجمع 
53472725347274info@jordanandbeyond.comwww.jordanandbeyond.com

احة والسفر احة والسفرشهرزاد للس ،88،ط3عمانShahrazad for Travel & TourismBاالردن الفاخر للس ،يوسف بن تاشف سا 56581505658046office@sherazade‐travel.comwww.sherazade‐travel.comالشم

احة والسفر الس للس احة والسفراالردن ال الس للس عمانJordan Classical ToursBاالردن ال
،ش خالد بن  ل الحس ج

د،193،مجمع عادل القاسم  الول
ط7،مكتب 710

56200525620053info@joctours.comwww.joctours.com

احة ازي للس مان ابو العزمكتب ن دالرزاق سل سام ع عمانNyazi ToursBاب
دهللا غوشة،75،الدوار السابع ،ط،‐  ع

ار 
58159020info@nyazitours.comwww.nyazitours.com 

احه والسفر احه والسفرجراند للس عمانGrand Tours Bجراند للس
،شارع المدينة المنورة،246،  تالع الع

ة رقم246،ط 5، مكتب 501 ،بنا
56257765625775mahmoud@grand‐jo.comwww.grand‐jo.com

احة والسفر احة والسفرنوافذ االردن للس عمانWindows of Jordan Tours & TravelBنوافذ االردن للس
ل عمان،   زهران،االم محمد،247،ج

ط5، مكتب 506
46194024619404sami@windowsofjordan.comwww.windowsofjordan.com



احة والسفر ة للس احة والسفراالستكشاف الدائ ة للس عمانDiscovery Circle Tours Bاالستكشاف الدائ
دة  ل الل ة،22،ج اعون دة،ال ل الل ج

د  / الع
46419594610095jack@jct.com.jowww.discoverycircle.com

احة والسفر اركة للس احة والسفرالمدن الم اركة للس المدن الم
Blessed Cities Tours 

BCT
Bعمان

 شارع عرار،106،وادي صقرة _سي ،‐
الزا ‐ طابق 6

46222154622216bct@blessedcitiestours.com‐

احة والسفر فانت للس احة والسفرل فانت للس عمانLevant Tours & TravelBل
د هللا غوشه،57،وادي  ، ع  الروا

ه س الس /الطابق ال
5865252‐info@levanttravel.comwww.levanttravel.com

احة والسفر ل النوافلةاذهب إ االردن للس د خل اءGo Jordan Travel & TourismBمهدي احم الب
القرب من مطعم،‐ ، الفنا،  ا  الس

القنطرة
 الفنادق

03215555
1

03215941
1

info@gojordantours.comwww.gojordantours.com

احة والسفر اء للس كتهاالردن ع الب ه و دان الزالب وادي رمJordan Via Petra  Travel  &TourismBز
سة،‐  ،ش المدرسة،‐،،وادي رم،  الد
قرب المسجد ، شارع مدرسة البنات

07777411
18

‐
m.altamimi@jordanviapetra.co

m0

احة والسفر احة والسفربراعة االستكشاف للس عمانDiscovery BespokeBبراعة االستكشاف للس
م معاذ،51،عمان ،‐ دال  ،شارع ع

ة، دابوق ة الشمال اح ال
569799805698183asaad@discoverybespoke.comwww.discoverybespoke.com

ا  شف االردن الس ا ا شف االردن الس عمانDiscover Jordan ToursBا
 خلدا،الحجاز،184،دابوق،  

ش ة، مجمع قاق الرحمان
54115505411412laura@discoverjordan.comwww.discoverjordan.com

احة والسفر احة والسفرتال للس عمانTaleen Tours and TravelBتال للس
ة،  ، دهللا بن رواحة ،7،الراب  ش. ع

السالم، /الطابق 3/ مكتب رقم 2
55167885542177murad@taleen‐tours.comwww.taleen‐tours.com

قا  احة والسفر/ رن سا كهانجم المدينة للس ،وص التل ،137،الجاردنزعمانAnjum City Travel & TourismBفارس ابو ذروي و marketing@anjumcity.comwww.anjumcity.com‐5515050تالع الع

احة والسفر عمانJordan Nagham Travel & TourismBصالح وسناننغم االردن للس
م الحاج  د الرح ،شارع ع وادي الس

ة  ف ة، مجمع الص ف محمد،78،الص
التجاري، 78، ط 2، مكتب 201.

55350625535063muna@jordan‐nagham.comjordan‐nagham.com

احة والسفر كتهالنجم الساطع للس عمانBright Star Travel & TourismBنضال ب ع  و

،الجاردنز،51،عمان، ش.  تالع الع
اجاردنز، مجمع الجاردنز، ط1، فوق 

ا  لحة الس مطعم ال
55305055530508info@brightstar‐jo.comwww.brightstar‐jo.com

احة والسفر اد محمد اسعد الش سفانه للس عمانSafana Travel & TourismBا
ا مول  ا ،جال ة،زهران،جال ف  الص

/ الطابق 4
4017677‐eyadabramash@yahoo.comwww.safanatours.com

احه والسفر والحج والعمرة ال للس احه والسفر والحج والعمرةجل ال للس عمانGlobal Travel & Tourism Bجل
اسم ‐ ،وص التل،66،عمارة ال تالع الع

 الدوار الخامس
55499375549917jawad@globaljo.netglobaljo.net

احه والسفر ا للس احه والسفراس ا للس عمانAstra Travel & TourismBاس
،3،وادي  د المف ة،ش.سع ف  الص

الس 
06‐

5800050
06‐

5862812
firas@astrabookings.comwww.astrabookings.com

احه والسفر معانWhy jordan Travel&ToursimBصالح مو هارون الهالالتلماذا االردن للس
‐، ا ،الشارع الس اء وادي مو لواء الب
ة/  اح ،معان/وادي مو /المنطقة الس

لس ا  القرب من فندق ب

03‐
2155005

03215500
4

info@whyjordantours.comwww.whyjordantours.com

احة والسفر احة والسفرالمرتفعات للس عمانHighlands Travel & TourismBالمرتفعات للس
كة،  ،وص التل ،130، ال تالع الع

مجمع عودة
56726265672627asarhan@highlands‐travel.comwww.highlands‐travel.com

احة والسفر ب للس ق الق احة والسفركة ال ب للس ق الق عمانNear East Tourists CompanyBال
ة  اء،‐،دوار الداخل ة عل ،ش.المل د  الع
الس،   جانب/داخل فندق جراند  ،

ة ‐ عرجان اض المدينة ال
56625185685490operationjo@netours.com‐

احة والسفر ة  للس احة والسفرالرحالت الغ ة  للس عمانExotic TravelsBالرحالت الغ
سا ‐ ة نور،44،شم ،المل د  الع

نه ‐ط ار  دە الغر ‐مجمع ز الل
56690515669051info@exotictravelsjordan.comwww.exotictravelsjordan.com

احة والسفر احة والسفرالتألق للس عمانGlory Of Jordan Travel & TourismBالتألق للس
ا  ة ران الجبيهة،ش. المل

ة،  ،72،إشارة الدورات الخارج د الع
الزا، مكتب رقم 17 مجمع اللوزي 

53340055334009info@glorytt.comWWW.GLORYTT.COM

احة والسفر ه للس احة والسفرالع ه للس عمانModern Tours &Travel Bالع
 الرونق،مسعود بن نا ،1 سا 

خ،مكتب 303
58333945833283info@moderntours.comwww.modrntours.com

احة و السفر احة و السفرناي االردن للس عمانNay jordan ToursBناي االردن للس
ج الحمام،االم حمزة،‐،مجمع  م

شة ط1 مكتب 8 الخرا
57119955711995daoud@nayjordantours.com‐

احة والسفر احة والسفردارنا للس عمانDarna Travel & ToursimBدارنا للس
 خلدا،شارع مكة ،152،شارع مكة ‐ 

لو دوار ال
55232255541706kamal@darnatravel.comwww.darnatravel.com

احة والسفر احة والسفراحجز لالردن للس عمانBook2JordanBاحجز لالردن للس
،وص التل ،111،مجمع  تالع الع

كري،مكتب 201 ال
55229915522961hussein@book2jordan.comwww.book2jordan.com



احة والسفر وان المتعددة للس د نوفلاال مصط محمد سع
Jordan Private Tours & Travel / 

Multiverse Tours &Travel
Bعمان

ة  د،206،بنا ،خالد بن الول ل الحس ج
عادل القاسم ،مكتب 207، ط2

‐‐jptt@jordanprivatetours.netjordanprivatetours.net

احة والسفر احة والسفرالمنظم العال للس لقاءGlobal Organiser Travel & ToursimB المنظم العال للس ،3،الطابق االولال ص،االم ع الفح
06‐

5866778
06‐

5866788
anan@globalorganiser.comwww.globalorganiser.com

احة والسفر / يوتا جا للس احة والسفراال ،وص التل،210،الطابق 3عمانPositive Travel and Tourism/YotaBيوتا للس 53714895523411incoming@yotatravel.comwww.yotatravel.comتالع الع

احة والسفر احة والسفرالرحلة خمسمائة للس عمانTrip 500 ToursBالرحلة خمسمائة للس
د،9،عمارة  ،خالد بن الول ل الحس ج

قاوي ال
د  الع

4611127‐info@trip500.comwww.trip500.com

احة والسفر احة والسفرسالتوس للس عمانSaltus Travel & Tourism Bسالتوس للس

دهللا الثا   دابوق،شارع الملك ع
الزا  193،الهمة،دوار خلدا، مجمع الهمة 

53540205354025operation@saltustravel.comwww.saltustravel.comالطابق الثا .

احة والسفر احة والسفرالرحالة الثالثه للس عمانThree Voyagers For Travel and TourismBالرحالة الثالثه للس
ة ثروت،جوانا،ال  ،االم وادي الس
ة االم راشد ،مجمع جوانا‐  ضاح

الطابق 1
58299795829979

sanaa@3voyagers.com; 
Sawsan.qadoumi@gmail.comwww.3voyagers.com

احة والسفر م عودة الحسناتالفنان للس ز ابراه دالع معانArtist ToursBع
،0،وادي  ا ،الس اء وادي مو لواء الب

لد ، وسط ال مو
03‐

2157561
03‐

20154561
info@jordanartisttours.comwww.jordanartisttours.com

احة والسفر ة االردن للس احة والسفرتج ة االردن للس عمانExperience Jordan AdventuresBتج
ح  ة،ع نص ف  الص

الطاهر،44،الطابق 2
58241595824159reyad@experiencejordan.comwww.experiencejordan.com

احة والسفر احة والسفرسماء النجوم للس عمانStars Sky TravelBسماء النجوم للس
ل  ،المدينة المنورة،202،مقا تالع الع

ة المركزي ‐مجمع سعد 4مكتب 409 حب
55222365522237info@starsskytravel.com  www.starsskytravel.com

احة والسفر احة والسفرعب االردن للس عب االردن للس
Jordan Aroma Travel & Toursim/ 

Nawafir Travel & Tours
Bر،47،ط1عمان ،شارع االم شا سا 55629405562941operationjo@nawafir‐tours.comwww.jordanaroma.comالشم

احة والسفر ا االردن للس احة والسفرجغراف ا االردن للس عمانJordan Geography For Travel &ToursimBجغراف
 ،35، ،الملك حس د  الع

لد، عمارة المتحدة  ة،وسط ال العدل
للتام ‐ط 3

46529620info@jordangeography.comwww.jordangeography.net

احة والسفر شة للس ريمكتب عا ل الدو عمانAisha ToursBمحمود احمد عق
ة ‐ ا،1،دوار الداخل ة ران ،المل سا الشم

ان‐ الطابق السادس  مجمع بنك االس
ع 

56747495688514mdwairi@aisha‐tours.comwww.aisha‐tours.com

احة والسفر اءJordan Image ToursBامينة محمود محمد الهالالتصورة االردن للس الب
تونة،‐ ،290،وادي مو ‐  ال الرئ

لد سكن ج حوض 12 / ال
03215423

5
03‐

2154235
info@jordanimagetours.comwww.jordanimagetours.com

احة والسفر ة للس ا احة الم احة والسفرالس ة للس ا احة الم عمانJordan Direct ToursBالس
حان  ة،شارع ش ف  الص

عقلة،7،عمارة ابزاخ ‐الطابق 2
59382385920704info@jdtours.comwww.jdtours.‐

احة والسفر لمنحو االردن للس د ابو س عمانInto Jordan Travel & TourismBمهران غالب حم
ة ‐مجمع،‐ ابول،11، السالم، الراب  

هارون
تالع الع /خلدا/ام السماق

55350655535065
info@jordania‐eventura‐

drivers.com
www.jordania‐eventura‐

drivers.com

احة والسفر / حلم االردن احة والسفرمعنا اح للس عمانDream Jordan Travel and TourismBحلم االردن للس
،6،ابو نص ،‐ الشارع الرئ

ة رقم 6، مكتب  مجمع كونكورد الممل
204

5529090‐ifahoum@dream‐jordan.comwww.dream‐jordan.com

احة والسفر احة والسفرطلة وادي االردن للس عمانJordan Valley TravelBوادي االردن للس
دة الشما  ،4،الل ف را ، د  الع

مكتب رقم 2
56068185606818sales@jordanvalleytravel.comwww.jordanvalleytravel.com

احة والسفر ا ع االقدام للس احة والسفرمش ا ع االقدام للس  ناعور،شارع السالم،السالم،عمانTREKS Travel & Tourism Bمش
07975578

88
‐adventure@treks.jowww.treks.jo

احة والسفر اەنور السماء للس د و د احمد ابو ز عمانSkylight Travel and TourismBز

،صالح الصمدي ،31،الدوار  وادي الس
كة اورانج  جانب  السابع 

 ، ة من ارا وادي الس ف ة الص خ
 السهل الطابق االول

40244825811505skylight.reservation@gmail.com
www.facebook.com/skylight.touri

smtravel

احة والسفر احة والسفرالتحالف للس عمانAlliance Travel & TourismBالتحالف للس
 ،57، لح،خ الدين المعا ص
سات سن 3، ط1 ة، خ الرحمان

53499445349945info@alliancedmc.com‐



احه والسفر احه والسفرصقر االردن للس عمانJordan Falcon Travel & TourismBصقر االردن للس
ل وزارة  ،4،مقا ف الر ،ش.  د  الع
الصناعة والتجارة، مجمع الفارس، الطابق 

االول، مكتب 101.
5676820‐info@jordan‐falcon.comwww.jordan‐falcon.com

احة احةالحلف للس عمانAXIS Destination Management Bالحلف للس

ا،356،شارع  ة ران الجبيهة،شارع المل
ة رقم  ا (شارع الجامعة)، بنا ة ران المل

356 (مجمع مرار التجاري)، الطابق 
الثالث، مكتب رقم 4.

53716165371617contact@axisdmc.comwww.axisdmc.com

احة والسفر صلقصة االردن للس د صالح ابو ال عمانJordan Story Travel and TourismBجمال ع

،وص التل،137،تالع الع  تالع الع
جانب مطعم  ، الجاردنز،  ال

وات، مجمع ابو عمر العساف،  ال
الطابق االول، مكتب رقم 104

55226675522668info@jordanstorytours.comwww.jordanstory.tours

احة والسفر ة للس دهللا احمد العمايرةسما الممل ا،6 (433)،ط1عمانKingdom Sky Travel and TourismBعمر ع ة ران لح،المل 53484060info@kingdomskyjo.com0ص

احة والسفر ل االردن للس دالجوادمكتب  عمانAll Jordan Tours / B AdventureBدر حسن محمد ع
اب،19،عرجان،  ة،زر اض المدينة ال

اب السالم التجاري مجمع 
00alljordantours@gmail.comwww.alljordantours.com

احة والسفر فانهمس األردن للس س مصط قط م خم عمانJordan Whisper Tours & TravelBوس
د،   ، ش. خالد بن الول ل الحس ج

اء، دوار فراس،مجمع  جدول االح
، عمارة رقم 175، ط1، م114 الحسي

46451110sales@jordanwhisper.com0

احة والسفر ة للس احة والسفراختالف التج ة للس 53419190s.abusharkh@dtejo.comwww.dtejo.comتالع الع شارع خ الدين المعا عمانDifferent Travel ExperienceBاختالف التج

احة والسفر احة والسفررحالت االردن المتحدة للس رمل عمارة  13عمانYolo Jordan Travel & TourismBرحالت االردن المتحدة للس ل الحس ,شارع ال 5655113info@Yolojordan.comwww.Yolojordan.comر5655113ج

احة والسفر ة للس اەالرفقاء العالم عمانGlobal Companions Travel & TourismBمحمد الزع و
تالع الع مجمع ابو حسن العساف، 

وات، مكتب رقم 305. فوق مطعم ال
55429915542991almohanad183@yahoo.com0

احة والسفر دالوجهة االمنة للس حات والمحام عمانSafe Destination Travel & TourismBف
د  س شارع خالد بن الول ل الح ج

الطابق الرابع، مكتب 405.
7.95E+080info@safedestinationjo.comwww.safedestinationjo.com

احة والسفر/ بوخارست مار للس احة والسفرالر 0alfonso@larimar‐travel.comwww.larimar‐travel.comشارع وص التل  عمارة رقم 178عمانLarimar Travel & TourismBبوخارست للس

احة والسفر احة والسفرسواح العالم للس عمانGlobal Tours DMCBسواح العالم للس
ف  اس، فوق م ارا اجوز مجمع  شارع 

الراج .
7.98E+08mbalaawi@globaltoursdmc.comwww.globaltoursdmc.com

ة إلدارة الفنادق والمؤتمرات ة إلدارة الفنادق والمؤتمراتهوازن العالم د عمانHawazen InernationalBهوازن العالم د عمارة لؤلؤة الع 00الع
hawazeninternational@gmail.co

m0

ع  عمان والرئ   احة والسفر/ ف وخ للس ن
ة العق

وخ ةNairoukh Travel & TourismBالل محمد ظرف من ن العق
ث  ع  عمان ح ة والف الرئ  العق
ة. ة للجمع س ة غ من اتب العق ان م

0000

احة والسفر ط االردن للس م زهرانروا عقوب يوا عمانTravel link Travel & TourismBنا 
ة، مجمع  جابن المدارس االنجل خلدا 

، الطابق الثالث. مو
55295555529556info@travellinkjo.comwww.travellinkjo.com

احة والسفر س للس احة والسفرهي س للس عمانHippus for Tourism and Travel Co.Bهي
ابو نص فوق محمص الشعب عمارة رقم 

170
51574855157485info@hippustours.comwww.hippustours.com

احة والسفر ف االردن للس مط عمانJordan SpectrumBممدوح ع احمد سل
ج الحمام شارع االم حمزة  عمان م

عمارة 23
44004670info@jordanspectrum.comwww.jordanspectrum.com

احة والسفر احة والسفرمكتب عبود للس عمانAboud Travel &TourismBمكتب عبود للس
عمان تالع الع شارع وص التل عمارة 

رقم 178
7.99E+080info@aboudtravel.netwww.aboudtravel.net

احة والسفر حث للس احة والسفرال حث للس عمانQuest Travel &TourismBال
ل ، عمارە  ف نا بن جم شارع ال

رقم 85
640005500serene@questtravel‐jo.com0

احة والسفر احة والسفرارس للس ة رقم 157عمانParis Travel and TourismBارس للس 6551487565514875info@paistravel@jo.com0ش المدينة المنورة ، بنا

احة والسفر ا للس احة والسفردام ا للس الزاعمانdamia Travel &TourismBدام ة  ة،عمارة الراب 783764170barmawi.93.17@gmail.com0الراب


