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

إسم المنشاة

اإلسم التجاري

لورنس للسياحه والسفر

لورنس للسياحه والسفر

وكالة ابوللو للسياحة والسفر

مرصك
جورج حنا مخائيل
ي

بلوبل تورز

بلوبل تورز

أورابيا للسياحة والسفر

أورابيا للسياحة والسفر

مكتب ر
انيناشيونال هوليداي بالنرز

عدنان الشاويش ر
وشيكته

ر
انيناشونال تريدرز

ر
انيناشونال تريدرز

وكالة السفر المتحدة

وكالة السفر المتحدة

تايك للسياحة والسفر
ي

محادين للسياحة والسفر و الشحن

وكالة النجمة الدليلة للسياحة والسفر

وكالة النجمه الدليله للسياحة والسفر

المتحدة للسياحة العالمية  /يونيتورز

المتحدة للتنمية السياحية العالمية
م.م يونيتورز

اسم المكتب باللغة االنجليية

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

المدينة

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

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

Lawrence Tours

 Bعمان

الشميسان ،ش .الملكة علياء ،بناية فندق
ي
جراند باالس ،عمارة رقم 18

Apollo Tours &Travel Agency

 Bعمان

عل،20،الدوار الثالث
جبل عمان،الحسي بن ي

Blue Bell Tours

 Bعمان

ارض ،المدينة
العبدل،الملكه علياء ،18،ط
ي
ي
الرياضية

5661913 nihad@bluebelljordan.com

Eurabia Tourist & Travel Agency

 Bعمان

 ,االمي فيصل بن عبد العزيز، 15،أم أذينة-،
،الدوار، 6عمارة15

5517157 info@zaatarah.com

International Holiday Planners

 Bعمان

جبل عمان،شارع االمي محمد،257،ط
ارض-
ي
الدوار الثالث

website

الفاكس

5605370 Jordan@lawrence-tours.com

5662395

www.lawrence-tours.com

4641083 apollo@go.com.jo

4657999

www.apollotours.me

5605913

-

4642869 ihp@go.com.jo

0

55272510

-

4648174

International Traders

 Bعمان

ارض
الشميسان،عبد الحميد رشف،58،ط
ي
ي

06-2008089 06-2000082 munir.nassar@traders.com.jo

-

United Travel Agency / UTA

 Bعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،58،ط5
ي

06-2008087 06-2000081 munir.nassar@traders.com.jo

www.uta.com.jo

Tyche Travel &Toursim

 Bعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،117،
ي

Guiding Star Agency

 Bعمان

الصويفية،عل ناصوح الطاهر،44،خلف
ح
ي
ي
مخابز السفراء/ط2

United Tourism International
/UNITOURS

 Bعمان

جبل الحسي،الرازي،97،

5683260 unitours@uni-tours.com

امان للسياحة
مكتب ي

باسم كريم مبارك ر
وشكاه

In 2 Jordan / Amani Tours

 Bعمان

وادي السي،محمود الموىس
الدجان
عبيدات،21،محطة وفا
ي

شيد
ر

الرعاة للسياحة والسفر

Shepherd's Tours& Travel

 Bعمان

ح الصويفية،االمية تغريد محمد،74،ط1
ي

ر
الشق العالمية للسياحة والسفر

ر
الشق العالمية للسياحة والسفر

Orient Int. Travel & Tourism

 Bعمان

عل سيدو الكردي،
عبدون
ي
الشمال ،ش .ي
عمارة رقم 58

ر
الشيكان للسياحة والسفر

ر
الشيكان للسياحة والسفر

Two`s Company Travel & Tourism

 Bعمان

ر
الشيف نارص بن جميل،5،الرابية ،ط2

مكتب الوادي للسياحه

حدادين وصوالحه ر
وشيكتهم

Wadi Tours And Travel

 Bمادبا

،،ح العزيزات بجانب المتحف-،
شارع اليهة
ي
شارع االمية هيا بنت الحسي/اليهة

5663150 mona@tyche.com

5690150

www.tychetours.com

5829333 info@ndjordan.com

5827474

-

www uni-tours.com

-

5859696 Basim@amanitours.com

5859697

www.amanitours.com

5856177 info@shepherds-tours.com

5863094

www.shepherds-tours.com

orientex.kawar@gmail.com

0795533975

5512292/55
amjad@twoscotravel.com
28982
53241113 waditour@go.com.jo

0

5522292

53241113

www.twoscotravel.com
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجليية

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

المدينة

العنوان (المنطقة ،الشارع ،رقم
العمارة ،تفاصيل أخرى)
ش .عبد هللا غوشة،57،الدوار-،
السابع،ط1

Ashtar Tours Intrrnational

 Bعمان

Bless Travel & Toursim

 Bعمان

وصف التل ،178،المصلح
العل،شارع
تالع
ي
ي
ر
سني،ط  ،5مكتب رقم 51

 Bعمان

العبدل،شارع الملك حسي،163،بناية
ري
السواق ،ط3
ي
الفاىس،27،
الشميسان،عالل
ي
ي

مكتب عشتار للسياحة

عشتار الدولية للسياحة والسفر

اليكة للسياحة والسفر
ر

عصام انيس صويص ر
وشيكه

مكتب األصدقاء للسياحة

جميل يوسف ر
وشيكه

FRIENDS TOURS

مكتب بالزا للسياحة

بالزا للسياحة والسفر

PLAZA TOURS

 Bعمان

مكتب البدويه للسفر

مكتب البدويه للسفر

La beduina tours

 Bمعان

لواء ر
موىس،السياح،-،قرب فندق
البياء وادي
ي
الموفمبك

مكتب قمر ر
البياء للسياحه

عل النوافلة ر
وشكاه
ي

Petra Moon Tours

 Bر
البياء

ح الفالحات بجانب-،
الفالحات،،وسط البلد ي
الطب
المركز ر ي

االبطال للسياحة والسفر

االبطال للسياحة والسفر

Champions Travel & Tourism

 Bعمان

الشميسان،ش عبدالحميد رشف،100،ط 2
ي

موارد ر
الشق األدن للسياحة والسفر

موارد ر
الشق األدن للسياحة والسفر

& Near East Resources Toursim
Travel

 Bعمان

عل نصوح الطاهر،37،
ح الصويفية ،ي
ي

دعد للسياحة

روجيه حبيس ر
وشكاه

مكتب بيال للسياحه

مازن فتح رباح ر
الشيف
ي

انتقاء االردن للسياحة

انتقاء االردن للسياحة

مكتب الطائر األزرق للسياحة

عل اسماعيل الرواشدة ر
وشيكته
ي

مكتب حسام للسياحة

االنجاز للسياحة والسفر

شواطء البحر الميت للسياحة
ي

وائل حدادين ر
وشيكته

نيبتون للسياحة

جمال قسيم الضامن ر
وشيكه

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

الفاكس

5865454 info@ashtartours.com

5868956

5335235 blesstour@yahoo.com

5334020

4617571/46
jamilysf@yahoo.com
17506
5651773 nabih@plaza-tour.com

website

www.ashtartours.com

4617507

www.friendstours-jo.com

5651774

www.plaza-tours.com

03-2156931 03-2157099 ismail@labeduinatours.com

32156666 Info@petramoon.com

32156666

www.labeduinatours.com

www.Petramoon.com

5677702 champions.tours@go.com.jo

5682255

5861431 ner.tourism@orange.jo

5811877

www.ner-tourism.com

Da'd Travel &Tourism

 Bعمان

ح الصويفية،باريس،19،عمان ،الصويفية،
ي
شارع باريس ،بناية أنوار باريس الطابق
،2وادي السي

5855369 dadtravl@go.com.jo

5811760

www.dad-travel.com

Pella Tours

 Bعمان

نوفان العدوان،143،ط،2
العمارة برقمي 143+22

5527571 info@pellatours.net

5548580

www.pellatours.net

Jordan Select Tours

 Bعمان

زهران،االمية بسمه،194،

5930588 info@select.jo

5930811

www.select.jo

Blue Bird Tours

 Bعمان

العبدل ر
االرض
الرض ،2،ط
،الشيف
ي
ي
ي

5684734 bluebird@orange.jo

5684735

www.Bluebird.com.jo

Hussam Tours Jordan

 Bعمان

ح أم السماق،األمية زين بنت
ي
الحسي،82،خلدا  -بجانب بلدية ام السماق
مجمع لؤلؤة خلدا  -ط )207/208( 2

Dead Sea Beach Tours

 Bعمان

النجاق،18،
الصاق
الشميسان،احمد
ي
ي
ي

Neptune Tours

 Bعمان

،وصف التل،105،ط - 2مقابل
العل
تالع
ي
ي
جيي المركزي
ر

5510209 hussam.othman@hussamtours.com.jo

amani@dsbt.com

56618715677645

5521493 Info@neptune-tours.com

-

www.hussamtours.com.jo

5692800

www.dsbt.com

5521495

www.neptune-tours.com
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دار السالم للسياحة

ر
الشق األوسط األردنية لخدمات
السياحة

Dar Essalam Tourism

 Bعمان

،شارع عبد هللا غوشه،5،

مكتب قوافل ر
البياء للسياحة

عطاهللا البدول ر
وشكاه

Petra Caravan Tours

 Bر
البياء

الرئيس ،سكان البدول
ي

المسافرون الدوليون للسياحة و السفر

المسافرون الدوليون للسياحة و السفر

Travellers Intl Travel & Tours

 Bعمان

الروان،عبدالرحمن خليفه،314،مجمع
ح
ري
ي
الحسيب ،وادي السي
ي

االستوائية للسياحة

القواسم
وائل محمد مصطف الجدع
ي

Tropicana Tours

 Bعمان

العجلون ،65،ط2
الشميسان،عصام
ي
ي

مكتب علياء للسياحة والسفر

العلياء للسياحة والسفر

Alia Tours

 Bعمان

ح الصويفية،عبدالرحمن الحاج
ي
ارض
محمد،69،الصويفية ،ط
ي

ادونيس للسياحة و السفر

السياح
ادونيس لالستثمار
ي

Adonis Travel & Tourism

 Bعمان

،ح
تالع
العل،المدينة المنورة  123،ي
ي
الصالحي -مجمع يوسف ر
سني ،الطابق 5
،مكتب رقم 2

زمان للسياحة

محمد حرب سليمان الفراجات

Zaman Tours

 Bر
البياء

السياح ،،عمارة طريق الحرير
ي

جدارا للسياحه والسفر

جدارا الدولية لخدمات السياحة
والشحن

Gadara Int`l Services

 Bعمان

الشميسان،عبدهللا بن مسعود،53،جانب
ي
االهلية ابيال  ،طابق 1

ام الدنيا للسياحة و السفر

بسام محمد نمر عيس ر
وشكاه

Gaia Tours

 Bعمان

شط العرب،18،ام اذينة -مكتب رقم 5

كرومب اند كنت االردن
ابر
ري

كرومب اند كنت االردن
ابر
ري

Abercrombie&Kent Jordan

 Bعمان

الشميسان،عبدهللا بن عباس،5،مقابل فندق
ي
أوركيدا،ط رقم 1

االلفيه للسياحه والسفر

االلفيه للسياحه والسفر

Millennium Tours

 Bعمان

وهب التل ،32،عمارة
زهران،عرار/مصطف ر ي
كلبونة الطابق الخامس

ملحس للسياحه

بدر ملحس ر
وشيكته

Malhas Tours

 Bعمان

سحر االردن للسياحة والسفر

سحر االردن للسياحة والسفر

MagaicJordan For Travel & Toursim

 Bعمان

الفريق للسياحة والسفر

الفريق للسياحة والسفر

TeamTours

 Bعمان

جيان،2،مجمع
،جيان خليل ر
الشميسان ر
ي
الهندي مكتب رقم  17طابق 2

دار كرمة للسياحة و السفر

دار كرمة للسياحة و السفر

Karma House Travel & Tourism

 Bعمان

اليكة  ،ط3
زهران،االمي محمد  ، 252،مجمع ر

يزيد االسدي،87،الدوار السابع ،مجمع-،
قندور التجاري ،مكتب 1
العبدل ،ر
الشيف نارص بن
ي
،الشميسان ،عمارة جراند
جميل32،
ي
ر
سني،ط ،2مكتب رقم 204

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

الفاكس

website

5857261

www.daressalamtourism.co
m

3215775

www.petracaravan.com

5868443

www.travellers.jo.com

5623745 5623743/4 tropi@go.com.jo

www.tropicanatours.com.jo

5829494 aliatours@nets.com.jo

5829494

www.aliatours.com.jo

5527992 operation@adonisjordan.net

5529668

www.adonistravel.com

32157722

www.zamantours.com

5866160 manager@daressalamtourism.com

32156925 petravan@petracaravan.com

5868440 info@travellers.jo

32157723 info@zamantours.com

06-5627090 06-5627080 sis_majeda@yahoo.com

www.gadaratravel.com

79 5012069 79 5012069 info@gaia-toursjo.com

www.gaia-toursjo.com

5665465 ihasan@abercrombiekent.com.jo

5664767

www.akdmc.com

4628484 salameh@millenniumtours.jo

4628485

www.millenniumtours.me

5666516 bmalhas@malhastours.com

5605650

www.malhastours.com

5688193 luai@magicjordan.com

5676904

www.magicjordan.net

5667986

www.teamtoursjordan.com

4631183

www.karmahousejordan.co
m

5667761/56
george@teamtoursjordan.com
67761
4631454 Karma@karma.com.jo
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

ر
الييا للسياحة والسفر

ر
الييا للسياحة والسفر

المستنرصية للسياحة والسفر

المستنرصية للسياحة والسفر

أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات
السياحية

أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات
السياحية

المتوسط للسياحة

التلهون
الرواد و
ي

وح االردن للسياحه
ي

عبدالهادي احمد اسماعيل الحسنات

اسم المكتب باللغة االنجليية
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العنوان (المنطقة ،الشارع ،رقم
العمارة ،تفاصيل أخرى)

Althuraya Group Travel & Tours.Co

 Bعمان

تالع العل ر
،الشيف نارص ،47،وادي صقرة،
ي
ط8

Global Travel Center
GTC

 Bعمان

وصف التل
العل،شارع الشهيد
تالع
ي
ي
،105،الجارديي ،ط5

Desert Guides Tours & Tourism

 Bعمان

العل،شارع المدينه المنوره/عماره رقم
تالع
ي
/114مكتب /502طابق5

Med Tours

 Bعمان

القانون ،9،ط-2
الشميسان،شارع سليمان
ي
ي
مجمع العمري

Jordan Inspiration Tours

 Bر
البياء

الرئيس،-،معان /مقابل بنك االسكان
ي

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

5535525 ceo@althurayatravel.com

5536066 reservations@gtc-jo.com

5527230 desertgd@go.com.jo

5516684 mazen@medtours.net

الفاكس

5538828

0

5520240

661698

03-2157317 03-2157317 sami@jitours.com

website

www.althurayatravel.com

WWW.GTC-JO.NET

www.jordanexplorers.com

www.medtours.net

www.jitours.com

السهل للسياحه والسفر

السهل للسياحه والسفر

Easy Travel &Toursim

 Bعمان

العل،شارع المدينة المنورة،208،عمارة
تالع
ي
جودي ،الطابق  ،5مكتب رقم 511

5560983 easytours2000@gmail.com

5560982

www.easytraveljo.co

خياء االردن للسياحة والسفر
ر

صالح الهالالت ر
وشيكته

Jordan Experience Tours

 Bعمان

ح أم السماق،األمية زينب،86،
ي

5539112 jo@jordanexperience.com

5539111

www.jordanexperience.com

الدقاق للسياحة الدولية

ارض االردن للسياحة والسفر

Dakkak Tours International

 Bعمان

الشميسان ر
،الشيف نارص بن جميل،36،ط1
ي

5601076 info@dakkak.com

5687972

www.dakkak.com

األردن الجميل للسياحة

عمر محمد حسن العمرات

Jordan Beauty Tours

 Bر
البياء

السياح،-،بجانب فندق موفنبك
الشارع
ي

األثر للسياحة والسفر

االثر للسياحة والسفر

Al Athar For Travel & Tourism

 Bعمان

العل،الجاردنز-دوار الواحة-شارع الشهيد
تالع
ي
وصف التل،151،دوار الواحة ،عمارة
ي
الخفح,مدخل رقم  3ط1
ر ي

اوغاريت للسياحه والسفر

عل المنارصه
امي مرشد ي

Ugarit Tours & Travel

 Bعمان

ح الصويفية،االمية تغريد،16،ط2
ي

ليال ر
البياء للسياحة والسفر
ي

محمد المساعدة ر
وشيكه

Petra Nights Tours

قرون الرخاء للسياحة والسفر

محمود عبدربه المشاعله ر
وشيكته

 Bوادي موىس
السياح،125،فندق سيال
الرئيس -
ي
ي

Cornucopia Tours

 Bر
البياء

النبط
،النبط ،وادي موىس  -عمارة
العام
ي
ي
للحاسبات شقة 17

بوابة االردن للسياحة

بوابة االردن للسياحة

Jordan Gateway Tours

 Bعمان

العبدل،بوليفارد -رفيق بهاء الحريري،بلوك ،b
ي

الحرية للسياحة والسفر

عمار أسعد ر
وشيكته

liberty Tours &Travel

 Bعمان

روح ،ط2
ح الصويفية،الوكاالت،7،بناية
ي
ي

03-2154999 03-2154999 info@jordanbeauty.com

www.jordanbeauty.com

5562766 welcome@alathar-tours.com

5562767

www.alathar-tours.com

5822360 info@ugaritjordan.com

5822359

www.ugaritjordan.com

32154015

www.petranightstours.com

32154010 info@petranightstours.com

32154440 03-2154440 info@cornacopiatours.com

www.cornacopiatours.com

5924617 info@jordangt.com

5924618

www.jordangt.com

5854601 ammar@libertytourism.com

5854602

-

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

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

كاميا للسياحه والسفر

فؤاد صالح طالب ابو البصل

األردن للسياحة والسفر

عيد احميد خليل النوافلة

رانيا للسياحة والسفر

فدوى محمد يوسف مسعد

مذاق ر
الشق االوسط للسياحة و السفر

مذاق ر
الشق االوسط للسياحة و السفر

روند للسياحة والسفر

قليون
طارق محمود اديب
ري

حول ر
الشق للسياحة الدولية

حول ر
الشق للسياحة الدولية

أمية للسياحة والسفر

ياسمي عقل ر
وشكاها

ام للسياحة والسفر
ر ي

العمران والمناجعه

اسم المكتب باللغة االنجليية

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

المدينة

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

Camera Tours

 Bعمان

العبدل،الملك حسي،177،ط2
ي

Jordan Tours Travel & Tourism

 Bر
البياء

السياح
الشارع
ي

Rania Tours & Travel

 Bعمان

الشميسان،عبدالحميد رشف ،114،مجمع
ي
الريماوي مكتب 405
ط

& Flavor Of The Middle East Travel
Tourism

 Bعمان

خلدا،وصف التل،271،خلدا ،عمارة الريم ،
ح
ي
ي
ط3

Rawand Travel And Tourism

 Bعمان

ح الرونق،شارع الشهيد عوض
ي
الجرارحة،7،الدوار السابع ،بجانب رشكة جت
للنقليات

Pan East International . Tourism Co.

 Bعمان

الشميسان،محمد الجمعان،4،
ي

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

website

الفاكس

06-4655111 06-4616007 camera@cameratours.com.jo

www.cameratours.com.jo

03-2154600

www.jordantourstravel.com

-

www.raniatours.com

32159666 eid@jordantours-travel.com

799877774 yasen@raniatours.com

www.tours-fm.com

0 798584829 mohd@tours-fm.com

5859700 info@rawandtours.com

5859700

www.rawandtours.com

5673361 dmc@paneast.com.jo

5685421

www.paneast.com.jo

Amira Tours

 Bعمان

،وصف التل،130،مجمع بندر
العل
تالع
ي
ي
التجاري ،مكتب رقم 102

5670137 info@amira-tours.com

5670136

www.amira-tours.com

Rami Tours

 Bر
البياء

الرئيس،-،ام صيحون
ي

03-2154551 03-2154551 info@rammitours.com

www.rammitours.com

النوافلة للسياحة والسفر والحج
والعمره/الفنان سابقا

موىس عايد موىس النوافله

& Nawafleh Travel & Tours & Hajj
Umrah

 Bمعان

لواء ر
الرئيس-،
البياء وادي موىس،الشارع
ي
،بالقرب من عي موىس

03-215995

-

شاهد االردن للسياحة والسفر

سليمان الهالالت ر
وشيكته

See Jordan Tours

 Bمعان

ر
لواء ر
ح
البياء وادي
موىس،السياح ،-،البياء ،ي
ي
الفنادق ،بجانب فندق الموفيمبيك

عشاق الصحراء للسياحة والسفر

عل الحسنات
ايمن عبد ربه ي

Desert Paramours Travel & Tours

 Bر
البياء

الرئيس بجانب
ح الزيتون،المثلث
ي
الزيتون ،-،ي
سوبرماركت موج البحر

ايدوم للسياحة والسفر

زينب فهد خليل الفرجات

نادي السياحة والسفر

نادي السياحة والسفر

Nawafleh.tours@yahoo.com

03-215995

32155400 795393559 info@seejordantours.com

www.seejordantours.com

www.desertparamours.com 03-2155955 03-2155955 info@desertparamours.com

Edom Tours

 Bعمان

العل،المدينة المنورة،212،مجمع
تالع
ي
اض التجاري  ،ط، 1مكتب 6
الر ي

5544332 info@redrock.jo

5513569

www.redrock.jo

Travel Club International

 Bعمان

،وصف التل،141،الجارديي ،
العل
تالع
ي
ي
اليكة
،ح ر
ط،3مجمع نرص الحجوج ي

5538360 ashraf@travelclubintl.com

5537921

www.travelclubintl.com

تمعن االردن للسياحة والسفر

ابراهيم احمد محمد الحسنات

Explore Jordan Tours

 Bر
البياء

الرئيس ،-،عي موىس  ،فندق طريق-،
الشارع
ي
الملوك

الخريطة للسياحة والسفر

الفسيفساء للسياحة والسفر

Map Tours & Events
DMC

 Bعمان

الثان ،16،خربة-،
ش .الملك عبدهللا
ي
الصويفية ،بناية ،16ط1

www.explorejordantours.co
03-2155699 03-2154699 info@explorejordantours.com
m
5310213 info@map-tour.com

5310214

www.map-tour.com

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

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجليية

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

المدينة

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

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

العراقة للسياحة والسفر

العراقة للسياحة والسفر

Origin Travel & Tourism.CO

 Bعمان

المدينة الرياضية ،ش .هارون الرشيد ،عمارة
رقم 100

سيدرا للسياحة والسفر والحج والعمرة

رويدة محمد اسماعيل ر
وشيكها

Sedra For Travel & Tourism

 Bعمان

وصف التل،139،الجارديي،
العل، ،ش.
تالع
ي
ي
،ط3

5529402 shereen_sohwell@yahoo.com

فيالدلفيا للسياحة والسفر

فيالدلفيا للسياحة والسفر

Philadelphia Travel & Tours

 Bعمان

،كابول،مجمع الس،الرابية ،مجمع السبيل-،
ط1

5548200 haddad@pttjo.com

حلم الصحراء للسياحة والسفر

طارق وأحمد وأسامة الهالالت

Desert Dream Tours

 Bر
البياء

السياح،-،دوار الشهيد ،ط-،2
ش
ي

عجائب ر
البياء للسياحة والسفر

عجائب ر
البياء للسياحة والوكاالت

Petra Wonders Travel &Tourism

 Bعمان

المدينة الرياضية،شارع كلية
الرياضة،34،عرجان  ,بناية السماح،ط1

صحراء النجوم للسياحة والسفر

عل الحسام ر
وشيكه
ي
ي

Stars Desert Tours & Travel

 Bعمان

شارع المدينة المنورة،سعد ،4دوار الواحة-،
ط,4

Jordan Trail Travel & Tourism

 Bعمان

وصف التل،96،مجمع
العل،شارع
تالع
ي
ي
جوهرة الجاردنز ،الطابق الخامس ،مكتب رقم
5

Jordan Allure Tours & Travel

 Bر
البياء

السياح،1،وادي-،
ش منتجع بيت زمان
ي
ح النوافلة
موىس ،ي

 Bعمان

وصف التل،111،عمارة
العل،شارع
تالع
ي
ي
البكري ،ط  5مكتب 503
وصف التل 96،ط
العل،الجاردنز -
تالع
ي
ي
الث،مجمع جوهرة الجاردنز -الطابق االول-
مكتب رقم 10

ً
درب األردن للسياحة والسفر  /باريس سابقا درب األردن للسياحة والسفر

عاشق االردن للسياحة والسفر

بسمه يوسف خليل النوافله

البوابة الذهبية للسياحة والسفر

البوابة الذهبية للسياحة والسفر

Golden Gate Tours & Travel

استمتع يق االردن للسياحة والسفر

وجهة االردن للسياحة والسفر

Enjoy Jordan Tours & Travel

 Bعمان

عيون االردن للسياحة و السفر

جبع
يحب حسي احمد
ي

Jordan Eyes Travel

 Bعمان

عامر بن مالك،11،ام السماق،مجمع راشد-،
التجاري ،بجانب بلدية ام السماق

آدم للسياحة والسفر

الهدهد للسياحة والسفر

Adam Travel & Tourism

 Bعمان

وصف التل،209،خلدا،
العل،شارع
تالع
ي
ي
إشارات العساف ،مجمع بيت العمر،ط
4

الطرق المبتكرة للسياحة والسفر

الطرق المبتكرة للسياحة والسفر

Creative Tracks For Travel & Tourism

 Bعمان

ح الصويفية،شارع الوكاالت،11،وادي
ي
السي،عمارة ستاربكس مكتب 206

جاذبية األردن للسياحة والسفر  /نهاية
ً
األسبوع سابقا

مرام حدادين ر
وشيكها

Jordan Attraction Tours-JAT

 Bعمان

العائلة للسياحة و السفر

العائلة للسياحة و السفر

Family Tours

 Bعمان

عل ناصوح
ح الصويفية،الوكاالت ،50،شارع ي
ي
 ،طابق  2مكتب -204مجمع دريم ر
سني -قرب
فندق رم الوليد
وصف التل،38،عمان،
العل،امتداد شارع
تالع
ي
ي
الخوارزم ،مجمع بيت
خلدا ،بجانب كلية
ي
العمر ،الطابق  ،5مكتب 503

mesamer@origin-travel.com

0795012193

website

الفاكس

5604071

www.orgin-travel.com

5529305

-

5548203

www.pttjo.com

03-2156965 03-2157965 Desertdream.tours@yahoo.com

-

5676333 Info@petra-wonders.com

5676916

www.petra-wonders.com

5517879 hayat-jadallah@starsdesert.com

5516869

www.starsdesert.com

5696911 rania@jordantrail-jo.com

5696910

www.jordantrail-jo.com

32159800 03-2159345 info@jordanalluretours.com
management@goldengatetours.com.j
o

www.jordanalluretours.com

5549880

5549887

www.goldengatetours.com.
jo

5534544 info@enjoy-jordan.com

5534244

WWW.ENJOY-JORDAN.COM

www.jordaneyestravel.com -

5370114 info@jordaneyestravel.com

5353069 06-5353062 bashar.a@adamtraveljordan.net

www.adamtraveljordan.co
m

5540793

-

info@ctm-jo.com

55402295540228

06-5853328 06-5833328 info@jatjo.com

5540600 haitham@groupstojordan.com

5540618

www.jatjo.com

www.jttours.com
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجليية

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

المدينة

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

Bedouin Life Tours

 Bر
البياء

الصح-،
المركز
الصح ،107،مقابل المركز
ي
ي
ط،2

Desert Paradise Tours

 Bر
البياء

السياح ،فينوس،فندق فينوس ،الطابق-،
ي
االرض
ي

Salma Tours &Travel

 Bر
البياء

الرئيس،،وادي موىس  ,بجانب فندق-،
الشارع
ي
وادي القمر

 Bر
البياء

السياح،-،وادي موىس -،
الشارع
ي
العل،ش .عامر بن مالك،72،خلدا ،طابق
تالع
ي
ارض
ي

الحياة البدوية للسياحة والسفر

رائد حيدر ذياب المساعدة

جنة الصحراء للسياحة والسفر

انس الهالالت ر
وشكاه

مكتب سلم للسياحة والسفر

عبدهللا احمد سالم الحسنات

ذاكرة االردن للسياحة والسفر

مأمون و بالل الهالالت

Jordan Memory Tours

اميليو للسياحة والسفر

عي الحدود للسياحة والسفر
ر

Emilio Travel & Tours

 Bعمان

مغامرات الصحراء للسياحة والسفر

مغامرات الصحراء للسياحة والسفر

Desert Adventures Tourism

 Bعمان

الروان،شارع مكة  -تقاطع
ح
ري
ي
عباىس ،الطابق
الحرمي،142،مجمع بسام
ي
الخامس ،مكتب 503

انا االردن للسياحة والسفر

انا االردن للسياحة والسفر

i Jordan Travel & Tourism

 Bعمان

،الشميسان
الشميسان،يوسف بن تاشفي 88،
ي
ي
الي ،بناية رقم ، 88ط3
 ،،مجمع ر

مدى األردن للسياحة والسفر

مدى األردن للسياحة والسفر

شهرزاد للسياحة والسفر

االردن الفاخر للسياحة والسفر

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

الفاكس

32159999 Raed_petra@yahoo.com

32159991

website

www.bedouinlifetours.com

03/2154770 03/2157165 info@petravenushotel.com

32159090 info@salmatours.com

www.jordandpt.com

www.salmatours.com

32159091

www.jordanmemorytours.c
03/2159797 03/2159696 info@jordanmemorytours.com
om
5511033 Aneesb@emilio-jo.com

;info@desertadventures.com
loai.alnajdawi@desertadventures.com

www.emilio-jo.com

0

5511755

5511781

www.desertadventures.co
m

5690009 adel.adawi@ijordantours.com

5697009

www.ijordantours.com

Jordan and Beyond Tours

 Bعمان

اكاس،ح البلدية ،مجمع
الجبيهة،ياجوز،كار
ي
كاراكاس التجاري ط ،5مكتب501

5347272 info@jordanandbeyond.com

5347274

www.jordanandbeyond.co
m

Shahrazad for Travel & Tourism

 Bعمان

الشميسان،يوسف بن
ي
،الشميسان،ط3
تاشفي88،
ي

5658150 office@sherazade-travel.com

5658046

www.sherazade-travel.com

الكالسيك للسياحة والسفر
االردن
ي

الكالسيك للسياحة والسفر
االردن
ي

Jordan Classical Tours

 Bعمان

جبل الحسي،ش خالد بن الوليد،193،مجمع
عادل القاسم ط،7مكتب 710

5620052 operations@joctours.com

5620053

www.joctours.com

مكتب نيازي للسياحة

ابتسام عبدالرزاق سليمان ابو العز

Nyazi Tours

 Bعمان

الدوار السابع ،ش .عبد هللا غوشة ،عمارة رقم
األرض
 ،75الطابق
ي

5815902 info@nyazitours.com

جراند للسياحه و السفر

جراند للسياحه و السفر

Grand Tours

 Bعمان

العل،شارع المدينة المنورة، ،246،بناية
تالع
ي
رقم،246ط  ،5مكتب 501

5625776 mahmoud@grand-jo.com

5625775

نوافذ االردن للسياحة والسفر

نوافذ االردن للسياحة والسفر

Windows of Jordan Tours & Travel

 Bعمان

زهران،االمي محمد،247،جبل عمان ،ط،5
مكتب 506

4619402 sami@windowsofjordan.com

4619404

www.nyazitours.com

0

0

www.windowsofjordan.co
m
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

االستكشاف الدائرية للسياحة والسفر

االستكشاف الدائرية للسياحة والسفر

المدن المباركة للسياحة والسفر

المدن المباركة للسياحة والسفر

اذهب إل االردن للسياحة والسفر

مهدي احميد خليل النوافلة

االردن عي ر
البياء للسياحة والسفر
ر

زيدان الزالبيه ر
وشيكته

طريق االجازة للسياحة والسفر

طريق االجازة للسياحة والسفر

مكتب فسحة ر
البياء للسياحة والسفر

نسيبة المحاميد ر
وشيكتها

السياح
اكتشف االردن
ي

السياح
اكتشف االردن
ي

اسم المكتب باللغة االنجليية

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

المدينة

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

Discovery Circle Tours

 Bعمان

جبل اللويبدة،الباعونية،22،جبل اللويبدة /
العبدل
ي

Blessed Cities Tours
BCT

 Bعمان

ر
سيب بالزا-،
 شارع عرار،106،وادي صقرة _ يطابق 6

Go Jordan Travel & Tourism

 Bر
البياء

السياح،بجانب فن ،بالقرب من مطعم-،
ي
القنطرة

 Bوادي رم

 ،ش المدرسة،،-،وادي رم ،قرب المسجد-،
شارع مدرسة البنات

Ijaza Way Tours & Travel

 Bعمان

السلطان
،الح
تالع
العل،المدينة المنورة 263،ي
ي
ي

Petra Voyage Travels / PV Travels

 Bر
البياء

ر
،،البياء ،وسط البلد ،دوار الشهيد-،
،السياح
ي
العرن
مقابل البنك
ري

Jordan Via Petra Travel &Tourism

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

الفاكس

4641959 jack@jct.com.jo

4610095

4622215 bct@blessedcitiestours.com

4622216

32155551 info@gojordantours.com

www.discoverycircle.com

9.6232E+10

www.gojordantours.com

-

www.jordanviapetra.com

-

www.ijazatravel.com

9.6232E+10

www.pvt.jo

777741118 m.altamimi@jordanviapetra.com

5531339 info@ijazatravel.com

32155559 khaled@pvt.jo

website

Discover Jordan Tours

 Bعمان

الحجاز،مجمع قاق،دابوق،مجمع قاقيش-،

5411550 laura@discoverjordan.com

5411412

www.discoverjordan.com

تالي للسياحة والسفر

تالي للسياحة والسفر

Taleen Tours and Travel

 Bعمان

.ش .عبدهللا بن رواحة ،7،الرابية /ش-،
/عبدهللا بن رواحة /عمارة / 7الطابق 3
مكتب رقم 2

5516788 murad@taleen-tours.com

5542177

www.taleen-tours.com

ً
انجم المدينة للسياحة والسفر /رين سابقا

اسامة ابو داري ر
وشيكه

Anjum City Travel & Tourism

 Bعمان

،وصف التل ،137،الجاردنز
العل
تالع
ي
ي

نغم االردن للسياحة والسفر

صالح وسنان

Jordan Nagham Travel & Tourism

 Bعمان

االجتماع ش ,مكة
زهران ،ش الضمان
ي
ان
،39،ام اذينة  ،مجمع الحور ي

النجم الساطع للسياحة والسفر

نضال زناد ر
وشيكته

Bright Star Travel & Tourism

 Bعمان

العل،الجاردنز،51،عمان ،ش .اجاردنز،
تالع
ي
مجمع الجاردنز ،ط ،1فوق مطعم الكلحة
السياح
ي

جلوبال للسياحه والسفر والحج والعمرة

جلوبال للسياحه والسفر والحج
والعمرة

Global Travel & Tourism

 Bعمان

،وصف التل،66،عمارة الباسم -
العل
تالع
ي
ي
الدوار الخامس

ر
اسيا للسياحه والسفر

ر
اسيا للسياحه والسفر

Astra Travel & Tourism

 Bعمان

ر
المفب،3،وادي السي
ح الصويفية،ش.سعيد
ي
ي

5515050 marketing@anjumcity.com

5549408,
5515050

www.anjumcity.com

5535062 muna@jordan-nagham.com

5535063

jordan-nagham.com

5530505 info@brightstar-jo.com

5530508

www.brightstar-jo.com

5549937 jawad@globaljo.net

5549917

globaljo.net

06-5862812 06-5800050 firas@astrabookings.com

www.astrabookings.com

المكاتب المرخصة لعام  2020حتى تاريخ  15/11/2020والمسموح لها ممارسة نشاط السياحة الوافدة
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داخلية حصرا ً E

المدينة

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

لماذا االردن للسياحه والسفر

صالح موىس هارون الهالالت

Why jordan Travel&Toursim

 Bمعان

لواء ر
السياح-،
البياء وادي موىس،الشارع
ي
،معان/وادي موىس /المنطقة السياحية/
بالقرب من فندق ربيا بلس

المرتفعات للسياحة و السفر

المرتفعات للسياحة و السفر

Highlands Travel & Tourism

 Bعمان

،وصف التل ،130،مجمع العود
العل
تالع
ي
ي

رشكة ر
الشق القريب للسياحة والسفر

ر
الشق القريب للسياحة والسفر

Near East Tourists Company

 Bعمان

العبدل،ش.الملكة علياء،-،دوار الداخلية
ي
،داخل فندق جراند بالس

الرحالت الغريبة للسياحة والسفر

الرحالت الغريبة للسياحة والسفر

التألق للسياحة والسفر

التألق للسياحة والسفر

طلة عمان للسياحه والسفر

فينيسيا للسياحه والسفر

ناي االردن للسياحة و السفر

ناي االردن للسياحة و السفر

دارنا للسياحة والسفر

دارنا للسياحة والسفر

احجز لالردن للسياحة والسفر

احجز لالردن للسياحة والسفر

االكوان المتعددة للسياحة والسفر

مصطف محمد سعيد نوفل

العالم للسياحة و السفر
المنظم
ي

العالم للسياحة و السفر
المنظم
ي

االيجان للسياحة والسفر  /يوتا
ري

يوتا للسياحة والسفر

الرحلة خمسمائة للسياحة والسفر

الرحلة خمسمائة للسياحة والسفر

سالتوس للسياحة والسفر

سالتوس للسياحة والسفر

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

website

الفاكس

32155004 03-2155005 info@whyjordantours.com

5672626 asarhan@highlands-travel.com

www.whyjordantours.com

www.highlands-travel.com

5672627

-

65685490 06/5662518 operationjo@netours.com

Exotic Travels

 Bعمان

،شميسان -اللويبده
العبدل،الملكة نور44،
ي
ي
ارض
الغرن -مجمع زينه -ط
ي
ري

5669051 info@exotictravelsjordan.com

5669051

www.exotictravelsjordan.co
m

Glory Of Jordan Travel & Tourism

 Bعمان

الجبيهة،ش .الملكة رانيا العبدهلل،72،إشارة
الدوريات الخارجية ،مجمع اللوزي بالزا،
مكتب رقم 17

5334005 Omar@glorytt.com

5334009

WWW.GLORYTT.COM

Venesia Travel &Tourism

 Bعمان

العل،شارع عبدهللا بن
تالع
ي
ابية،ح السالم-مجمع غازي
رواحه،15،الر
ي
الدباس

5522331 venesiajo@gmail.com

5542331

-

Nay jordan Tours

 Bعمان

مرج الحمام،االمي حمزة،-،مجمع الخرابشة
ط 1مكتب 8

5711995 daoud@nayjordantours.com

5711995

-

Darna Travel & Toursim

 Bعمان

ح خلدا،شارع مكة ،152،شارع مكة  -دوار
ي
الكيلو

5523225 kamal@darnatravel.com

5541706

www.darnatravel.com

Book2Jordan

 Bعمان

،وصف التل ،111،مجمع
العل
تالع
ي
ي
البكري،مكتب 201

5522991 hussein@book2jordan.com

5522961

www.book2jordan.com

Jordan Private Tours & Travel /
Multiverse Tours &Travel

 Bعمان

جبل الحسي،خالد بن الوليد،206،بناية عادل
القاسم ،مكتب  ،207ط2

Global Organiser Travel & Toursim

 Bعمان

،يزيد االسدي،43،ام السماق
الجنون -ط -،2
ري
ضاحية االمي راشد

-

jordanprivatetours.net

795700648 jptt@jordanprivatetours.net

06-5866788 06-5866778 anan@globalorganiser.com

www.globalorganiser.com

Positive Travel and Tourism/Yota

 Bعمان

،وصف التل،210،الطابق 3
العل
تالع
ي
ي

5371489 incoming@yotatravel.com

5523411

www.yotatravel.com

Trip 500 Tours

 Bعمان

جبل الحسي،خالد بن الوليد،9،عمارة
ر
الشقاوي

4611127 info@trip500.com

4611129

www.trip500.com

Saltus Travel & Tourism

 Bعمان

5354025 5354020/24 operation@saltustravel.com

www.saltustravel.com

ح دابوق ،دوار خلدا ،ش .الملك عبد هللا
ي
الثان
الثان ،مجمع الهمة بالزا الطابق
ي
ي
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Three Voyagers For Travel and
Tourism

 Bعمان

جوا،الح ضاحية االمي-،
االمية ثروت،مجمع
ي
راشد ،مجمع جوانا -الطابق 1

Artist Tours

 Bمعان

لواء ر
موىس،السياح،0،وادي
البياء وادي
ي
موىس

 Bعمان

الصويفية،عل نصوح الطاهر،44،الطابق 2
ح
ي
ي
العل،المدينة المنورة،202،مقابل حبيبة
تالع
ي
المركزي -مجمع سعد 4مكتب 409

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

الرحالة الثالثه للسياحة والسفر

الرحالة الثالثه للسياحة والسفر

الفنان للسياحة والسفر

عبدالعزيز ابراهيم عودة الحسنات

تجربة االردن للسياحة والسفر

تجربة االردن للسياحة والسفر

Experience Jordan Adventures

سماء النجوم للسياحة والسفر

سماء النجوم للسياحة والسفر

Stars Sky Travel

 Bعمان

عبي االردن للسياحة والسفر

عبي االردن للسياحة والسفر

Jordan Aroma Travel & Toursim/
Nawafir Travel & Tours

 Bعمان

،ح الرضوان -قرب
زهران،عرار  243،ي
مستشف االستشاري -ط3

جغرافيا االردن للسياحة والسفر

جغرافيا االردن للسياحة والسفر

Jordan Geography For Travel
&Toursim

 Bعمان

،ح العدلية،عمارة
ي
العبدل،الملك حسي 35،ي
المتحدة للتامي -ط 3

مكتب عائشة للسياحة والسفر

محمود احمد عقيل الدويري

Aisha Tours

 Bعمان

الشميسان،الملكة رانيا،،دوار الداخلية -مجمع
ي
بنك االسكان -الطابق السادس ر
عش

56747479 info@aisha-tours.com

صورة االردن للسياحة والسفر

امينة محمود محمد الهالالت

Jordan Image Tours

 Bر
البياء

ح الزيتونة  ،حوض 290،12
 /وادي موىس  -ي
البلد سكن ج

32154235 info@jordanimagetours.com

ر
المباشة للسياحة والسفر
السياحة

ر
المباشة للسياحة والسفر
السياحة

Jordan Direct Tours

 Bعمان

ح الصويفية،شارع شيحان عقلة،7،عمارة
ي
ابزاخ -الطابق 2

نحو االردن للسياحة والسفر

مهران غالب حميد ابو سويلم

Into Jordan Travel & Tourism

 Bعمان

تالع
العل/خلدا/ام السماق ،كابول،11،الرابية
ي
-مجمع هارون

مؤسسة عماد ظاظا للمغامرة والتحدي

عماد خالد محمود ظاظا

Jordan Adventure Camp/Imad
Thatha For adventure

 Bعمان

العل،عامر بن مالك،4،خلدا  -مجمع
تالع
ي
نتال  4الطابق 2
ي

معنا احل للسياحة والسفر

حلم االردن للسياحة والسفر

Dream Jordan Travel and Tourism

 Bعمان

طلة وادي االردن للسياحة والسفر

وادي االردن للسياحة والسفر

Jordan Valley Travel

 Bعمان

مشيا عل االقدام للسياحة والسفر

مشيا عل االقدام للسياحة والسفر

TREKS Travel & Tourism

 Bعمان

،وصف التل ،337،خلدا ،الجاردنز،
العل
تالع
ي
ي
وصف التل ،عمارة رقم  ،337مكتب رقم 407
ي
ر
اض،4،اللويبدة
ي
العبدل،شيف ر ي
الشمال
ي
ناعور،شارع السالم

5829979 sanaa@3voyagers.com

الفاكس

5829979

www.3voyagers.com

0320154561

03-2157561 info@jordanartisttours.com

5824159 reyad@experiencejordan.com

website

0

www.jordanartisttours.com

0

5522236 info@starsskytravel.com

5522237

www.starsskytravel.com

5562940 operationjo@nawafir-tours.com

5562941

www.jordanaroma.com

4652962 info@jordangeography.com

www.jordangeography.net

0

www.aisha-tours.com

5688514

www.jordanimagetours.co
m

03-2154235

5938238 info@jdtours.com

5920704

www.jdtours.com

5535065 info@jordania-aventura-drivers.com

5535065

www.jordania-aventuradrivers.com

0 796698822 imadthatha@hotmail.com

5529090 malzoubi@dream-jordan.com

5606818 sales@jordanvalleytravel.com

797557888 adventure@treks.jo

-

5606818

www.dream-jordan.com

0

-

www.treks.jo
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

نور السماء للسياحة والسفر

زيد احمد ابو زيد ر
وشكاه

التحالف للسياحة والسفر

التحالف للسياحة والسفر

صقر االردن للسياحه والسفر

صقر االردن للسياحه والسفر

اسم المكتب باللغة االنجليية

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

المدينة

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

Skylight Travel and Tourism

 Bعمان

وادي السي،صالح الصمدي ،31،الدوار السابع
بجانب رشكة اورانج ،خربية الصويفية من
ح السهل الطابق االول
اض وادي السي ،ي
ار ي

Alliance Travel & Tourism

 Bعمان

،ح الرحمانية،
صويلح،خي الدين
المعان 54،ي
ي
خريسات ر
سني  ،3ط1

Jordan Falcon Travel & Tourism

 Bعمان

الرض ،مقابل وزارة
العبدل ،ش .رشيف
ي
ي
الصناعة والتجارة ،مجمع الفارس ،عمارة رقم
 ،4الطابق االول ،مكتب 101

ر
الرئيس
ون
ر
ي
الييد االلكي ي

الهاتف

5811505 reservations@skylight-tours.com

5349944 info@alliancedmc.com

info@jordan-falcon.com

0791905003/
0795958287

الفاكس

5811505

website

www.skylight_tours.com

www.alliancedmc.com

www.jordan-falcon.com

