المكاتب المرخصة لعام  2020حتى تاريخ  15/11/2020والمسموح لها ممارسة نشاط السياحة الصادرة
فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

االنجليية
اسم المكتب باللغة
ر

تذاكر A
وافدة B
صادرة C
حج وعمرة D
داخلية حصرا ً E

المدينة

العنوان (المنطقة ،الشارع ،رقم
العمارة ،تفاصيل أخرى)

الوقت للسياحة والسفر

صالح احمد الزيتاوي ر
وشكاه

Time Travel and Tourism

 Cعمان

السي ،عبدهللا غوشة،1،البيادر ،مجمع
وادي
ر
العيساوي ،ط 2

مكتب هاواي للسياحة والسفر

سائد ميخائيل جميل حنانيا

Hawaii Tours

 Cعمان

وصف التل،36،مقابل مطعم
العل،
تالع
ي
ي
الطازج -ط -2فوق مطعم الكلحة

االصول للسياحة والسفر

طارق ابو شحاده ومحمد عبدهللا

Al Osol Travel & Tourism

 Cعمان

العل،المدينة المنورة،210،دوار الواحه-
تالع
ي
ارض
مقابل مدارس عمر المختار،ط
ي

الثنائيه للسياحه و السفر

الثنائيه للسياحه و السفر

AlThuna'yeh Travel & Tourism

 Cعمان

السي،الينابيع (الوكاالت)،10،خربة
وادي
ر
الصويفية  ,ط 2مكتب مجمع االسدي 203

خمس نجوم للسياحة والسفر

العيني
الغن وعطاف أبو
عزيز عبد
ر
ي

Five Stars For Travel & Tourism

 Cعمان

االرض
النابلس ،12،الطابق
العبدل،سليمان
ي
ي
ي

رهف للسياحة والسفر

عصام جواد عبداللطيف ابوغزالة

Rahaf Travel & Tourism

 Cعمان

حسي،78،مقابل وزارة مالية -
العبدل،الملك
ر
ي
ارض
قرب الجمارك  ،ط
ي

اليخت للسياحة و السفر

اليخت للسياحة و السفر

The Yacht Travel & Tourism

 Cعمان

،وصف التل،112،مجمع يوسف
العل
تالع
ي
ي
ر
اليكة
ح ر
سي  2ط-1مقابل ر
جيي ،ي

الخط الرسي ع للعطالت والسياحة والسفر
اكسيس
/
ر

عدل لالستثمارات السياحية

Express Holiday Travel & Tourism
Company

 Cعمان

االردن
،وصف التل،133،البنك
العل
تالع
ي
ي
ي
ر
الكوين
ي

زاكروس للسياحة والسفر

زاكروس للسياحة والسفر

Zakros Travel & Tourism

 Cعمان

العل،المدينة المنورة،198،
تالع
ي

الماس للسياحة والسفر
الحطيم
ي

رائد ابراهيم العدوان ر
وشيكه

Al Hateem Almasi Travel& Tourism

 Cعمان

االمية تغريد،،مجمع سمارة
مرج الحمام،شارع
ر
العرن
التجاري ،1بجانب البنك
ري

سحر العالم للسياحة والسفر

سحر العالم للسياحة والسفر

Magic World Travel & Tourism

 Cعمان

العل،عامربن
تالع
ي
االنجليية/ط2
مالك،50،خلدا/ش.المدارس
ر

مؤسسة الخيول الذهبيه للسياحه والسفر

ر
الدسوق
محمود محمد احمد داوود
ي

& GOLDEN HORSES TRAVEL
TOURISM

 Cعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف ،108،مقابل
ي
فندق الكومودور

عي الزمن للسياحة والسفر
ر

جهاد نزال ر
وشيكه

Time Travel Jordan

 Cعمان

العل،المدينة المنورة،246،مجمع
تالع
ي
ر
العبوس ،ط2
ي

داماس للعطالت

الصخرة للسياحة والسفر

DAMAS HOLIDAYS

 Cعمان

الروان ،شارع عبدهللا
ح
وادي
ر
ري
السي ،ي
غوشة،31،مجمع رائد خلف التجاري -الطابق
 - 3مكتب 201

الراين للسياحه و السفر

الراين للسياحه و السفر

Rhine Travel and Tourism/ Booking
Express Travel & Tourism

 Cعمان

ح الصويفية،ش الوكاالت،11،مكتب 205
ي

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

5858488 Nihad@timetours-jo.com

website

الفاكس

5856880

-

5602011 5602010-11 hawaitours2003@hotmail.com

-

5500015 alaa@alosoolfly.com

-

-

5868685 saleem@planetjo.com

5868681

4628881/2/
gm@five-starstours.com
3

4628884

-

4655936 rahaftours@hotmail.com

4655938

-

5677787 samer@yachttrvl.com

5677787

www.theyachttravel.com

5639222 gm@express-jo.com

5534443 info@zakrostravel.com

5736831 alhateem-almasi@hotmail.com

65333949 info@magicworldvip.com

0

-

5534423

-

www.zakrostravel.com

65736831

65373710

www.magicworldvip.com

5624466 info@goldenhorses-travel.com

5622514

goldenhorses-travel.com

5511730 operation@timetravelamman.com

5511720

65511971 799258888 Y.ABDO@DAMASHOLIDAYS.JO
5866571/4/
accounting@alrhine.com
7

5866574

www.alrhine.com
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ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

website

الفاكس

بومل للسياحه والسفر
ي

بومل للسياحه والسفر
ي

pomalo travel

 Cعمان

العل،الكندي،2،ط , 5مكتب  55برج
تالع
ي
الكرادشة

مرمره للسياحة والسفر

مرمره للسياحة والسفر

Marmara Travel & Tours

 Cعمان

الحسي ،خالد بن الوليد،193،مجمع
جبل
ر
أرض  ,بجانب البنك التجاري
عادل القاسم ط
ي

لوريت للسياحة والسفر والحج والعمرة

مازن حسن جادهللا ر
وشيكه
ي

 Cإربد

الثان ،-،بجانب-،
ش الحصن الملك عبدهللا
ي
االهل -عمارة السيالوي
البنك
ي

كرنفال للسياحة والسفر

كرنفال للسياحة والسفر

 Cعمان

مرج الحمام،يعقوب اسحق
شابسوغ،9،مجمع العدوان التجاري

حيفا للسياحة والسفر

لؤي عبد حماده عللوه

Haifa Travel and Tourism

 Cإربد

،ح الملعب-،
عبدالقادر
الحسين 0،ي
ي

حالوة للسياحة و السفر

ايهاب محمد سعيد حالوة

Halawa For Travel & Tourism

 Cإربد

مجمع عمان الجديد شارع مجمع-،
الصيداوي،مجمع الص،مجمع عمان الجديدالصيداوي

سيناميس للسياحة والسفر

اللمسة الذهبية للسياحة والسفر

Sinamees Travel& Tourism

 Cعمان

سام
العامل ،مجمع
السي،زين الدين
وادي
ر
ي
ي
خواجا

5825514 5825515/6 info@sinameestravel.com

بيج بن للسياحة والسفر

بيج بن للسياحة والسفر

Big Ben Travel & Toursim

 Cعمان

،وصف التل،78،جوهرة الجاردنز
العل
تالع
ي
ي
،ط1مكتب5

5624040 mqasqas@bigben-jo.com

5624423

بروتوكول للسياحه والسفر

بروتوكول للسياحه والسفر

Protocol Travel and Toursim

 Cعمان

الصويفية،حسي العظمات،16،شارع
ح
ر
ي
الوكاالت مقابل ضبية الدخل

5868640 info@protocol-travel.com

5868639

www.protocl-travel.com

مليون للسياحة والسفر

مليون للسياحة والسفر

Million Travel &Tours

 Cعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،91،
ي

5653444 INFO@MILLIONJO.COM

5653440

WWW.MILLIONJO.COM

العرصيه للسياحة والسفر

العرصيه للسياحة والسفر

Modern Tours &Travel

 Cعمان

سام
ح الرونق،مسعود بن ناض 1،
ي
ي
خ،مكتب 303

5833394 info@moderntours.com

5833283

www.modrn tours.com

روما للسياحة والسفر

روما للسياحة والسفر

Roma Travel & Tourism

 Cعمان

غي شكل للسياحة والسفر
مكتب ر

صالح
مها صالح نمر
ي

Ghair Shekl Travel& Tourism

 Cعمان

مكتب االسد للسياحة و السفر  /كرم
ً
الضيافة سابقا

يحن محمد السعود
عمر ر

Lion Travel and Toursim

 Cعمان

Luarette Travel & Tourism

Carnival Tours & Travel

الشميسان،شارع عبد الحميد شومان
ي
كمبنسك ،مقابل العالونة
،21،بجانب فندق
ي
للرصافة
صويلح،الملكة رانية العبدهللا ،445،داور
ح الفضيلة ،
صويلح ،بجانب سامح مول ،ي
مجمع سماوي  ،ط2
الشميسان،عبدالحميد رشف،112،مجمع
ي
الفردوس

5526500 r.dababneh@pomalotravel.com

5692020 Moutasem@marmara-tours.com

-

5681452

27244112 laurette.tours@hotmail.com

www.pomalotravel.com

www.marmara-tours.com

-

-

-

www.carnival-jo.com

02/7255520 02/7255552 info@haifatravel.com

www.haifatravel.com

02-7258835 02-7258834 info@halawatravel.com

www.halawatravel.com

5734400 gm@carnival-jo.com

5688855 Anas@romatraveljo.com

65375222 ghair.shekl.travel.tourism@gmail.com

5656622 info@liontraveljo.com

5656623

-

-

romatraveljo.com

-

-

-
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

لميس للسياحة و السفر

اللميس للسياحة و السفر

الياق للسياحة والسفر
ر

احمد عبدالعزيز عيس الرواشدة

ايمن خليل عبد القادر للسياحة والسفر

ايمن خليل عبد القادر ر
وشيكته

االنجليية
اسم المكتب باللغة
ر

Lameece Travel & Tourism

Buraq Travel & Toursim
& Ayman Khalil Abdl Kader Travel
Tourism / Alaska Travel

تذاكر A
وافدة B
صادرة C
حج وعمرة D
داخلية حصرا ً E

المدينة

 Cعمان

 Cإربد

 Cعمان

العنوان (المنطقة ،الشارع ،رقم
العمارة ،تفاصيل أخرى)

جبل اللويبدة،كلية
ر
،العبدل،جبل اللوبيدة،قرب
الرسيعة/9،ط1
ي
دوار باريس
األمي حسن،اشارة الدفاع،
الح
الجنون ،ش .ر
ي
ري
مجمع دكتور زياد خصاونة ،عمارة رقم ،10
ط1
العل،المدينة المنورة،الباسم ،2مقابل
تالع
ي
مستشف ابن الهيثم ،مجمع الباسم  ،2مكتب
 ،155ط 5

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

4657570 reservation@lameecetours.com

website

الفاكس

-

4657569

02-7101199 02-7101199 buraqtourism@outlook.com

5564040 operation@alaskajo.com

-

-

