المكاتب المرخصة لعام  2020حتى تاريخ  15/11/2020والمسموح لها ممارسة نشاط بيع وإصدار تذاكر الطيران بأنواعها
فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

الوطن
مكتب السياحه
ي

سمر جميل هاشم ر
الشفا

بيت المقدس للسياحة والسفر

نرصاوي ر
وشيكته

ر
الشق االدن للسياحة

ر
الشق االدن للسياحة

فضل ديبه للسياحة والسفر

ورثة فضل موىس حسي ديبه

الحلن للسياحة والسفر
مؤسسة
ي

الحلن للسياحة والسفر
ي

وكالة التل للسياحه

سمت قدري خلف التل

الجازي للسياحه والسفر

الجازي التجاريه

خوري للسياحة والسفر

سمعان سابا عوده خوري

مكتب تلستار للسياحة والسفر

تلستار للوكاالت البحرية (األردن)

وكالة الدقاق للسياحة والسفر والحج
والعمرة

ارض العرب للسياحة والسفر

مشتىه للسياحة والسفر

مطيع مشتىه و اوالده

توفيق ر
زعته ر
وشكاهم للسياحة والسفر

توفيق ر
زعته ر
وشكاهم للسياحة والسفر

دجان للسياحة والسفر
ي

هان دجان ر
وشكاه للسياحة والسفر
ي
ي

مكتب المدينه للسياحه

عمر حمدان و رشكاه

اسم المكتب باللغة االنجلتية

National Tourist Office

Beit Al Maqdes Travel and Tourism

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

المدينة

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

 Aعمان

العبدل،الملك حسي،39،المنطقه :وسط
ي
ارض
البلد/ط
ي

 Aإربد

بغداد75،

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

4623388 Mureb@alshurafatravel.com

الفاكس

website

4636293

-

02-7242521 Nasrawitravelagent@yahoo.com

-

Near East Tourist CO

 Aعمان

جبل عمان ،ش .الكلية العلمية االسالمية ،ط
ارض  /العماره ساحه فندق ر
االنتكونتينانتال
ي

4641906 Travel@netcjo.com

4659792

www.netcjo.com

Fadel Dibeh Travel & Tours

 Aعمان

،ح العدلية
المدينة،شارع الملك حسي 25،ي
 /بجانب بنك االسكان

4625646 FADELDEBAHTRAVEL@GMAIL.COM

4639540

-

Halabi Travel & Tourism

 Aعمان

،ح العدلية /
ي
العبدل،شارع الملك حسي 49،ي
مقابل قرص العدل

4656860 alhalabi@go.com.jo

4639540

-

 Aإربد

مدينة إربد،ش .الملك حسي،25،منطقة البلد

027242199,
telltrvl@go.com.jo
027242416

27242419

-

ALjazy Travel & Tourism

 Aعمان

الشميسان،ش .الملكة نور،96،منطقة
ي
ح جبل اللويبدة
ي
العبدل ،ي

5666499 travel@aljazy.com

5662112

-

Khoury Travel Agency

 Aعمان

،وصف التل،222،الجارديت،
العل
تالع
ي
ي
كرادشة بالزا،ط2

5370226/8/
saed@khourytravel.com
9

5370232

www.khourytravel.com

Telstar Travel & Tourism

 Aعمان

عل،14،الدوار
جبل عمان،الحسي بن ي
الثالث،ط 1

4624104 telstar1@go.com.jo

4640168

-

Dakkak Travel

 Aعمان

ح الرونق،محمد الخرص حسي
ي
(شيخ)،18،الدوار ،7مقابل الملكية االردنية ,
ارض
ط
ي

5817711 info@dta.jo

5824490

www.dta.jo

Mushtaha Travel & Tourism

 Aعمان

العبدل،الملك حسي ،48،بالقرب من
ي
المحكمة

4698885/46
4616570 98884/4636 info@mushtahatravel.com
410

www.mushtahatravel.com

& Tawfiq Zaatarah & CO. For Travel
Tourism

 Aعمان

ارض
جبل عمان،األمت محمد،264،ط
ي

4611186

www.tzc-travel.com

Dajani Travel & Tourism

 Aعمان

ارض
العبدل ،الملك حسي،192،ط
ي
ي

5662914 sales@dajanitravel.net

5679700

-

CITY TOURS

 Aعمان

المدينة،الملك حسي،51،مقابل البنك
المركزي

4640700 citytours@amadeus.jo

4640701

-

Tell Travel Agency

4642332/46
tzc@go.com.jo
42611
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

Hala Travel & Tourism Est

 Aعمان

شارع مادبا -شارع االمت
االرض
حسن،188،الوحدات ,الطابق
ي

 Aعمان

العبدل،وادي صقرة/عرار،106،
ي

مؤسسة هال للسياحة والسفر

الوزير و القدسة للسياحة و السفر

السياحه الجويه االردنيه

السياحة الجويه االردنيه

Air Tour Jordan

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

4777283 hala_travel@flyjordan.com.jo
;aminsawalha@airtourjordan.com
holidays@airtourjordan.com

الفاكس

website

4778588

4646446

-

www.airtourjordan.com

-

هيا لخدمات السياحة والسفر

توت عنخ امون للسياحة

Haya Travel & Tourism Services

 Aعمان

العبدل،الملك حسي،208،مقابل مجلس
ي
ارض
النواب،ط
ي

5669336 mousa@tahaditours.com.jo

5699264

-

العرن للسياحة
مكتب
ي

طه محمد ظاهر الحياري

Arab Express Travel &Tourism

 Aعمان

العجلون ،،75،ط
الشميسان،عصام
ارض-
ي
ي
ي
فندق الماريوت

5677344 info@arabexpresstours.com

5687344

www.arabexpresstours.com

مكتب غرناطة للسياحة

حلقات السماء للسياحة والسفر

Granada Travel &Toursim

 Aعمان

المدينة،الملك حسي،24،بجانب مبن
االرض
زهران ،ط
ي

4638126 y.zeiadeh@granadatraveljo.com

4638419

www.granadatraveljo.com

مكتب الواحة للسياحة

عبد الرحيم محمد زكريا وعيس منعم
سعيد حداد للسياحة /الواحه

Al Waha For Toursim

 Aعمان

الشمال،شارع االمتة بسمة،194،
عبدون
ي

5939363 info@alwahatravel.com

5939468

معان للسياحة

ر
بيتو للسياحة /معان

Maan Travel &Toursim

 Aعمان

العبدل،الملك الحسي بن طالل ،4،
ي

مكتب حجازي للسياحة والسفر

صخر عبدالكريم موىس حجازي

 Aإربد

،ح التهة،
مدينة إربد،الملك عبد هللا
ي
الثان 4،ي
ش .الجيش ،بجانب مكتب الملكية االردنية

وكالة الشماس للسياحة والسفر

جودت الشماس واوالده

 Aالزرقاء

الملك طالل،،الوسط التجاري

وكالة دار السياحة والسفر

وكالة دار السياحة والسفر

Travel & Tourism House

 Aعمان

زهران،الملكة مصباح،11،الدوار الثالث ،ط
ارض
ي

ر
الشق والغرب للسياحة

امي داود امي الصوصو

East & West Tours

 Aعمان

الشميسان،شارع عبد الحميد
ي
ارض
رشف،108،مقابل فندق الكومودور /ط
ي

درن للسياحة
وكالة ي

سمت الدرن ر
وشكاه
ي

Derbi Tours and Travel

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي،88،
ي

حول العالم للسياحه

محمد محمود عبد القادر الناطور

Round The World Travel

 Aعمان

القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،شارع
مادبا،366،الوحدات ،دوار ر
الشق االوسط،
ارض
طابق
ي

مكتب كريم للسياحة والسفر

كريم وادي محمد شاهي حسن

Kareem Travel &Tourism

 Aعمان

التموك،االمت حسن (مادبا) ،،الوحدات -
مقابل السهل االخرص

Hijazi Travel Agency

Al Shammas Travel And Tours

4645969/46
maan_trvl@hotmail.com
51780-81

4645969

27240721 sakher80@gmail.com

27240721

-

0

053992744/
alshammasbrothers@gmail.com
5
4644199 tth@orange.jo

4614150

5688120 info@ewtoursjo.com

5682545

4610933 derbi@derbitours.com

0

4787334 mnatour1@hotmail.com

4776067

4777109 kareemtravel@next.jo

4772337

www.derbitours.com
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

مؤسسة السياحة الدولية

فواز احمد جمعه سونده

اسم المكتب باللغة االنجلتية

& International Tourism Eest.
Toursim

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

المدينة

 Aعمان

نخلة للسياحه

ورثة الياس نخله عوض للسياحه

Nakhleh Tours

 Aالزرقاء

العوال للسياحة
مكتب
ي

احمد عبدالرحمن مصطف الموىس

Al awali Tours

 Aعمان

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

جبل الحسي،خالد بن الوليد،187،
الزرقاء،الملك طالل،0،عمارة الجمزاوي ،وسط
التجاري
الشميسان ر
،الشيف نارص بن
ي
الرمح  ،الطابق
جميل،145،مجمع
ي
1

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

5694616 intl.tourism56@gmail.com

الفاكس

5694616

website

0

05-3931414 05-3931313 nakhleh_tours@yahoo.com

5696467 al_awali@hotmail.com

0

NAKHLEHTOURS.COM

0

جرزيم للسياحة والسفر

جرزيم للسياحة والسفر

Gerzim Travel & Tourism

 Aعمان

العبدل،الملك حسي،88،ط
ارض-وسط
ي
ي
البلد

4615336 info@gerizim-travel.com

4656351

مكتب عدوان للسياحه

محمود عدوان ر
وشيكته

Adwan Tours

 Aعمان

زهران،الكلية العلمية االسالمية ،67،ط2

4655181 Adwan_travel@flyjordan.com.jo

4655182

مكتب ديوان للسياحه

محمد عصام الصالح ر
وشكاه
ي

Diwan Travel

 Aعمان

العل،
ح الصالحي،ام السماق،14،تالع
ي
ي
عمارة اسكندر ونعيمات

5563883 mohd.salhi@diwantt.com

5563883

الذهن للسياحه
مكتب اليوبيل
ي

الخليل للسياحة والسفر

Golden Jubilee Travel

 Aعمان

العبدل،الملك حسي،،العدلية
ي

4618825 m.aqel@gjtravel.net

4618824

مكتب جعفر الطيار للسياحه

صبح عبدالحميد سلهب
راجح
ي

Ja'afar Al Tayar Travel & Toursim

 Aالكرك

المستشف االيطال ،0،قرب رشكة الكهرباء ,
الميدان

32351281 Jaafarco@yahoo.com

32355983

ابنوس للسياحة والسفر

ابنوس للسياحة والسفر

Ebony Travel & Tourism

 Aعمان

وصف التل ( الجاردنز
الشمال،شارع
عبدون
ي
ي
ً
العل
سابقا )،105،عمان الغربيه ,تالع
ي

5531666 ebony@amadeus.jo

5531666

مكتب الباديه للسياحه

عازر و رشيكته

Al Badiya Travel

 Aعمان

،وصف التل،103،ط1
العل
تالع
ي
ي

5529025 albadiya@amadeus.jo

5512486

األهل للسياحة
األردن
ي

منت توفيق سعد زوايده

Jordan National Travel & Tours

 Aعمان

ح أم السماق،عبدهللا غوشه،العيساوي،ط 2
ي

5626022 Reservation@jnt-jo.com

5626066

www.jnt-jo.com

مكتب الصقور للسياحة

عل محمد حمدان
محمد ي

Falcons Travel & Toursim

 Aعمان

،ح العدلية
ي
العبدل،ش الملك حسي 73،ي

4613417 info@falcons-travel.com

4613418

-

كابري للسياحة والسفر والشحن

فوزان المرزوق ر
وشيكته

Capri Travel, Tourism and Cargo

 Aعمان

العبدل ،ش .الملك حسي ،عمارة جوهرة
ي
ارض
القدس رقم  ،182ط
ي

4647181 info@caprittc.com

4647182

www.caprittc.com

فلك للسياحة والسفر

الغن سقف الحيط
سناء غوشة وعبد
ي

ORBIT For Travel &Toursim

 Aعمان

النابلس،مخازن كنيسة الروم
العبدل،سليمان
ي
ي
االرثزوكس

4619566 orbits@amadeus.jo

4619551

-

الرواد للسياحة والسفر

الرواد االردنية لالدارة واالعمال
السياحية

Pioneers Travel and Tourism

 Aعمان

عرار،243،وادي صقرة ،عمارة التوفيق  ,ط3

5627894 sam1@pioneers.jo

5627895

www.pioneers.jo

-

www.gjtravel.net

0
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

Muna Int'l Tours &Toursim

 Aعمان

ارض
الجبيهة،راشد مفلح اللوزي،5،ط
ي

Golden Lines Travel

 Aعمان

الملك فيصل بن عبدالعزيز،13،ام اذينة ،ط
ارض
ي

Afwaj Travel & Tourism

 Aعمان

ارض
النابلس ،71،ط
العبدل،سليمان
ي
ي
ي

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي ،76،بجانب وزارة
ي
المالية
جبل الحسي،شارع اللد،24،ط1

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

من للسياحة الدولية

هنادي محمود حسن عرار

الخطوط الذهبيه للسياحه والسفر

الخطوط الذهبيه للسياحه والسفر

افواج للسياحة والسفر

نارص الدين النارص ر
وشيكته

مؤسسة قص يعيش ر
وشكاه للسياحة
ي
والسفر

قص يعيش ر
وشكاه
ي

& Qusai Yaish & Partners Co Travel
tourism

شقره للسياحة والسفر والشحن

عل شقره
عل اسماعيل واسماعيل ي
ي

Shaqra Tourisim Travel & Shipping

 Aعمان

االجنحة الفضية للسياحة

خالد عيد سليمان الماعط

Silver Wings Travel & Tourism

 Aعمان

كة،وصف التل،111،ط-2
،ح بر
تالع
ي
العل ي
ي
مكتب 203

ضانا للسياحة والسفر

ضانا للسياحة والسفر

Dana Travel &Tours

 Aعمان

البلبيس
العبدل ،الملك حسي 55،ب،عمارة
ي
ي

4611066 Dana_travel@amadeus.jo

برج ايفل للسياحة و السفر

نىه جابر ر
وشيكتها

Eiffel Tower Travel & Tourism

 Aعمان

العبدل ،الملك حسي،28،وسط البلد
ي

4626802 4626801/3 eiffeltower2@amadeus.jo

موزاييك للسياحة والسفر

فراج وعودة

Mosaics Travel & Tourism Services

 Aعمان

العبدل،ش .الملك حسي،240،عمارة
ي
شيكاغو  ،ط4

5677403

سام للسياحة والسفر

سهام قمري ر
وشيكتها

Sam Travel & Tourism

 Aعمان

وادي الست،شارع ابن مطاوع، 13،الدوار
الح السهل
السابع ،مبن المسافرين ,ط
ارض ،ي
ي

مركز السفر للسياحه

المركزية للسياحة والسفر

Travel Center Tours

 Aعمان

العبدل،شارع االمت شاكر بن
ي
،الشميسان
زيد28،
ي

مكتب الفاروق للسياحه والسفر والحج
والعمرة

عبله فليفل ر
وشيكها

Al Farouk For Tavel & Toursim

 Aعمان

العبدل،الملك حسي،73،مقابل دائرة
ي
الجمارك

تجوال لحلول سفر ر
الشكات

تجوال لحلول سفر ر
الشكات

Tijwal Corporate Travel Solutions

 Aعمان

العجلون ،39،ط
الشميسان،شارع عصام
ي
ي
ارض/كابيتل بنك
ي

الروزنا للحج والعمرة والسياحة والسفر

مروان موىس أبو مويس ر
وشيكته

 Aإربد

شارع الجامعة،بناية ال،بناية التطوير الحرصي
/قرب اشارة شارع االسكان

Rozana Travel & Tourism

website

5343724 Munatravel@hotmail.com

5343726

-

5536341 golden_lines@flyjordan.com.jo

5536342

-

5686707 afwaj1@batelco.jo

5686707

4634414 q_yaish@flyjordan.com.jo

4634415

5675031 shaqra@nets.com.jo

5657092

5536012 khaled-silver@hotmail.com

5536013

-

4611077

-

5677402 Mosaic_travel@flyjordan.com.jo
5825828/58
siham_qumri@hotmail.com
25829

5825829

5606000 r.alrabi@travelcenter-jo.com

5606000

4655578 info@alfarouk.jo

4655579

5605706 ramzi@etijwal.com

5661932

27256330 Rozana@flyjordan.com.jo

-

27256331

www.travelcenter-jo.com

www.etijwal.com

-
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ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

Asfar Travel &Toursim

 Aعمان

ح الصويفية،شارع الوكاالت،64،ط 1عمارة
ي
دريم ر
سنت

Burqa Travel & Tourism

 Aعمان

ارض
،وصف التل،65،ط
العل
تالع
ي
ي
ي

Albayan Travel & Toursim

 Aعمان

الشميسان،شارع عبد الحميد رشف،108،ط
ي
ارض
ي

5659691 info@albayantours.net

Joy Travel & Toursim

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي ،55،وسط البلد،
ي
ارض
مقابل البنك المركزي،ط
ي

4633444 sales@joy4travel.com

Almawed Travel & Tours

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي ،78،بجانب وزارة
ي
المالية

4627575 almawedtourism@yahoo.com

Carthage Travel & Tourism

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي،78،وسط البلد ،
ي
شارع السلط ،بجانب الجمارك

Sandy Travel

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي،27،
ي

Al Nabulsi Travel & Tourism

 Aعمان

شارع عكاشه بن محصن،5،الرابية -مجمع النا
التجاري

Nihad Travel &Toursim

 Aعمان

مأدبا،9،الوحدات  ،بجانب فندق المعمورة-
دخلة جورج ابو زيد

4741114 nihad@amadeus.jo

Passport Travel & Tourism

 Aعمان

ارض
الشمال،شيحان العقلة ،6،ط
عبدون
ي
ي

5931719 passportours@gmail.com

 Aعمان

العل،عبدهللا ابن رواحة،4،الرابية  ,ابراج
تالع
ي
الرابية التجارية ,ط3
الشميسان،عبدالحميد رشف،114،عمارة
ي
الريماوي ،مقابل فندق الكومودور

5652116 Mastertours55@yahoo.com

4613112 info@accuracy.jo

اسفار للسياحه والسفر

عل حسن عفانة
ضياء ي

برقا للسياحه و السفر  /ماربيا

برقا للسياحه و السفر ذ م م

مكتب البيان للسياحة والسفر

عل محمد حوشية
فاروق ي

جوي للسياحة والسفر

ورثة يوسف حيمور ر
وشيكتهم

الموعد للسياحة والسفر

سهيل ومحمد جودة

قرطاج للسياحه والسفر

عبدالحميد وغسان يوسف

ساندي للسياحة والسفر

الوفاء للسياحه والسفر

النابلس للسياحة والسفر
ي

نشين النابلس ر
وشيكها
ي

نهاد للسياحة والسفر

نهاد خليل ابراهيم البدرساوي

ً
جواز سفر  /الجواز األزرق سابقا

أحالم محمود ر
وشيكها

الشامل للسياحة والسفر واالستثمار

الشامل للسياحة والسفر واالستثمار

Alshamel travel ,tourism and Invs

السياحة الذكية للسياحة والسفر

السياحة الذكية للسياحة والسفر

Smart Tours For Toursim &Travel

 Aعمان

مكتب الحاذق للسياحة

عصام عمر صالح عبدهللا

Master Tours

 Aعمان

،ح التكة  ،مجمع
العل
تالع
،وصف التل 36،ي
ي
ي
خلف التجاري،ط4

الدقة للسياحة والسفر

الدقة للسياحة والسفر

Accuracy Travel & Tourism

 Aعمان

العبدل،الملك حسي , 39،ط ا،وسط البلد ،
ي
قرب وزارة المالية ،مقابل ساعات كاسيو

الفاكس

website

5857998 asfaar.travel@gmail.com

5857292

-

5530823 marbella@flyjordan.com.jo

5530865

-

5659690

-

4634777

-

-

-

4657050 carthage_travel@flyjordan.com.jo

4657051

-

4613825 j.aqel@gjtravel.net

4620825

www.gjtravel.net

5561681 alnabulsi@amadeus.jo

5539156 dina.alnajjar@alshamel.com

info@smarttours-jo.com

56550945655095

-

-

-

4741115

-

5539186

0

5655394

www.smarttours-jo.com

-

4613112

-

accuracytravel@wanadoo.j
o
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بالتينيوم للسياحة والسفر

رياض مصطف عربد ر
وشيكه

ثمرة الخت للسياحه والسفر والحج والعمرة
 /تورينو

تورينو للسياحة والسفر

Torino Travel & Tourism

النقطة المحدودة للسياحة والسفر

النقطة المحدودة للسياحة والسفر

Infinity Travel & Tourism

 Aعمان

ً
هدم سابقا
المحلق للسياحة والسفر/
ي

زهرة اوديسا للسياحة والسفر

&Zahrat Odessa For Travel
Tourism/Travel Now

 Aعمان

ارض
عبدهللا ابن رواحة،19،الرابية ،ط
ي

لبيبه للسياحه والسفر

لبيبه للسياحه والسفر

Labibeh Travel & Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،االمته تغريد ،46،مجمع
ي
االخوين ،2ط3

الدرجة الرفيعة للسياحة والسفر

الدرجة الرفيعة للسياحة والسفر

Class Travel & Tourism

 Aعمان

الشميسان،عبدالحميد رشف , 92،ط،2
ي

رواد المنطقة العالمية للسياحة والسفر

المنطقة العالمية للسياحة والسفر

I Zone Travel

 Aعمان

ح الصويفية،عبد الرحيم الحاج محمد،42،
ي

األبدية للسياحة والسفر

محمد عقاب احمد احمد

Eternity Travel&Toursim

 Aعمان

ارض
الشميسان،عبد الحميد رشف ،89،ط
ي
ي

مكتب السندس للسياحة والسفر

ورثة حمد ياسي حمد وناظم ملحم

Al Sondos Travel &Tourism

 Aالزرقاء

عمان القديم،4،الوسط التجاري

مونالتا للسياحه والسفر

الحدود لالستثمارات السياحيه

Munalisa Travel & Toursim

 Aعمان

العبدل ر
،الشيف حسي بن
ي
،الشميسان  ،مجمع نشين التجاري
عل59،
ي
ي

Milagrosa Travel & Tourism

 Aعمان

وصف التل (الجاردنز) ،عمارة
العل ،ش.
تالع
ي
ي
رقم 15

Al Basma Travel & Tourism

 Aعمان

الجنون ،ط2
،ح ام اذينة
ي
زهران،مكة 39،ي

Jet Setters Tarvel And Toursim

 Aعمان

الجنون  ،اشارات ام
شارع مكه ،47،أم اذينة
ي
اذينة  ،عمارة الختات  ،ط3

Allour Travel & Tourism Ltd.

 Aعمان

العل،مكة المكرمة،-،مجمع طه الحجاوي
تالع
ي

المستحيل للسياحة والسفر والحج والعمره غاده ونور الجيطان
البسمة للسياحة والسفر

بسمه خرص وماري البهو

المتمتون المتحدون للسياحه والسفر

المتمتون المتحدون للسياحه والسفر

لور للسياحة والسفر  /اللور

اللور للسياحة والسفر

Platinum ForTravel &Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،صالح الزحيمات ،24،بارك بالزا
ي

 Aعمان

القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،ش.
االمت حسن ،325،القويسمة  -دوار ر
الشق
ارض
االوسط -ط
ي
شط العرب 15،ب،ام اذينة ،ط2

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الفاكس

الهاتف

website

www.platinumjordan.com

06/5854178 06/5853178 info@platinumjordan.com

4773435 sultanaqel@hotmail.com

4773435

5544128 mohammad@infinitytourism.com

5546128

-

5549690 info@travelnowjo.com

5549693

www.travelnowjo.com

065885870ltwal@amadeus.jo
71-72

5885873

;5668851/56 classtrvl@classtrvl.com
68850
ahmad.atef@classtrvl.com

5668820

www.classtrvl.com

5885071 sales@izonetravel.com

5885072

www.izontravel.com

065677963 5677968moqab@eternitytravel-jo.com
06-5677967

www.eternitytravel-jo.com

05-3938996 05-3996776 sinzarka@hotmail.com

5650416 lamees@monalisa-travel.com

5662772 milagrosa@amadeus.jo

-

5621000

0

-

0

5543712 mary@albasmatravel.com

5543713

www.albasmatravel.com

5531916 info@jetsetters.jo

5541916

www.jetsetters.jo

5866488 ehab@allourtravel.net

5866487

www.allourtravel.net
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

العال للسياحة والسفر  /نانا ويارا
النقل
ي
ً
سابقا

العال للسياحة والسفر
النقل
ي

الشمال للسياحة والسفر
القطب
ي

الشمال للسياحة والسفر
القطب
ي

االختيار األول للسياحة والسفر

االختيار األول للسياحة والسفر

التفوق للسياحة والسفر

التفوق للسياحة والسفر

ر
نفرتين للسياحة والسفر
ي

محمدجمال أحمد محمد علوة

مؤسسة الممتاز للسياحه والسفر

لبن عدنان شعبان ابو مسلم

مدينة الرحالت للسياحة والسفر  /كابيتال

مدينة الرحالت للسياحة والسفر

خيار السفر للسياحة والسفر

خيار السفر للسياحة والسفر

ً
االنبهار للسـياحـة و السـفـر  /الشفق سابقا

االنبهار للـسـياحة و السـفر /الشفق
ً
سابقا

الفخامه للسياحة والسفر

الفخامه لالستثمارات السياحيه

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

High Trans Travel & Toursim

 Aعمان

العل،مكه،136،ام اذينة
تالع
ي

5518575 info@hightrans-jo.com

5518095

-

Bright Travel

 Aعمان

ح الصويفية،االمتة تغريد12،
ي

5817710 yousef@brightravel.net

5815540

-

First Choice Travel

 Aعمان

5813232 maisa@1stchoicetrvl.com

5863619

www.1stchoicetrvl.com

Exceed World Travel and tourism

 Aعمان

5511148 osama.jarrar@exceedworldtravel.com

5531148

www.exceedworldtravel.co
m

ح الصويفية،عبدالرحيم الحاج محمد
ي
،الواحة ،1وادي الست  /ش الوكاالت ،مجمع
الواحة ،بناية ،61ط، 1مكتب 104
،ح التالع
العل،شارع
وصف التل  133،ي
ي
تالع ر ي
ر
الش يق  ،الجاردنز ،مجمع هشام سالمة

 Aإربد

ارض
بغداد،32،ط
ي

Al-mumtaz Travel & Tourism

 Aعمان

الملك حسي،51،وسط البلد  ,مقابل قرص
العدل

Journey City Travel & Tourism /
Capital

 Aعمان

الشميسان ،
العبدل،عبدالحميد رشف،112،
ي
ي
مقابل فندق الكومودور ،مجمع الفردوس،ط1

Travel Choice For Travel & Tourism

 Aعمان

الشميسان،شارع عبد الحميد رشف،89،
ي
مجمع ابو السعود ط3

Dazzle for Travel & Tourism

 Aعمان

الثان -مكتب 204
العل،مـ ـك ــة،13،الطابق
تالع
ي
ي

luxury Travel and Tours

 Aعمان

ح الصويفية،ش .األمتة تغريد،12،عمارة
ي
الشعلة  -ط2

الحقيبة للسياحة والسفر

محمد مروان محمد ذيب الكرزون

Portfolio Travel & Tourism

 Aعمان

جبل الحسي ،شارع جني،3،مجمع االلهام،
العرن ،مكتب رقم 201
ط-2فوق البنك
ي

المالح للسياحة والسفر

سحر جميل خالد ر
الشفا

Navigator Travel& Tourism

 Aعمان

شارع الملك حسي،51،وسط البلد ،مقابل-،
محكمة الجنايات الكتى

السويس للسياحة و السفر

السويس للسياحة و السفر

Swiss Travel

 Aعمان

جبل عمان،الكلية العلمية االسالمية ،66،
زهران ،الدوار الثالث  ،داخل فندق االردن

Nevertiti Travel & Tourism

27271236 n562001@yahoo.com

4624224 Almumtaz_travel@hotmail.com

27271238

n562001@yahoo.com

4624224

-

5688374/56
info@capital-travel.com
88743

5689737

www.capital-travel.com

5660337/56
abed@trvlchoice.com
60315

5660338

www.trvlchoice.com

5833353 khalid@erehla.com

5833183

-

5863322 walid@luxurytours-jo.com

5818228

www.luxurytours-jo.com

5659598 5659597/8 Portfolio_travel@flyjordan.com.jo

-

4626062

-

4625254/45
4651519 29264/4651 swiss_travel@amadeus.jo
514

-

4623344 info@navigatortravel-jo.com
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

Travel Art

 Aعمان

الشميسان،االمت شاكر بن زيد،47،ط4
ي

Masar Travel & Tourism

 Aعمان

الشميسان،شارع عبد الحميد
ي
رشف،112،الطابق 2

5654115 issamabawi@yahoo.co.uk

Taqarob Travel & Tourism

 Aعمان

الشميسان،ش عبد الرحيم الواكد،63،
ي
العبدل،مجمع مهيار
ي

5650660/61
majed@taqarobtours.com
/62

5660650

Pisa Travel & Tourism

 Aعمان

الصويفية،صبح العمري،18،الصويفية ،
ح
ي
ي
مجمع ميد تاون بالزا
،ط3

5827119 main@jopisatravel.com

5827174

www.jopisatravel.com

Jordan Stars Tourism & Travel

 Aعمان

العل،شارع المدينة المنورة ،204،الطابق
تالع
ي
االرض
ي

5540535 g.m@jordanstars.net

5540828

www.jordanstars.net

Excells Tours

 Aعمان

الجبيهة،ياجوز،99،الجبيهة ،دوار المنهل
،مجمع الفارس ،رقم  99ط2

5353474 naser-excells@hotmail.com

5350474

www.excellstours.com

 Aعمان

شارع دجلة،41،ام اذينة ،ط-،2

5563421 info@7seastravel.net

5563423

-

،وصف التل ،153،دوار الواحة،
العل
تالع
ي
ي
الخفح التجاري ،الطابق الثالث
مجمع
ي

552558 admin@jeenar.com

5520441

www.jeenar.com

فن السياحه والسفر

عون احمد حماد
عصام
ي

مسار للسياحة والسفر

مسار للسياحة والسفر

تقارب للسياحة و السفر

تقارب للسياحة و السفر

بتا للسياحة والسفر

بتا للسياحة والسفر

نجوم االردن للسياحة والسفر

نجوم االردن للسياحه والسفر

المتفوقون للسياحة و السفر

نارص سمت ابراهيم عجوري

البحار السبعة للسياحة و السفر

البحار السبعة للسياحة و السفر

Seven Seas Travel & Tourism

مكتب جينار للسياحة والسفر

ئ
الشاط للسياحة والسفر والحج
والعمرة

Jeenar Travel & Tourism

 Aعمان

مكتب شهاب للسياحه والسفر

احمد يوسف خليل شهاب

Shehab Travel and Tours

 Aعمان

الجبيهة،ام الفضيل-ياجوز،1،دوار المنهل
,ط ، 2مكتب 201

عنارص السفر للسياحة والسفر

التام للسياحة والسفر

Travel Elements

 Aعمان

ح الصويفية،ش عبدالرحيم الحاج محمد
ي
 ،15،ماكدونلدز الصويفية ،ط ،2مكتب 205

درب الحرائر للسياحه والسفر

طريق الحرير للسياحه والسفر

Silk Road Travel

 Aعمان

النخبة العربية للسياحة والسفر  -إمباير
ترفل

النخبة العربية للسياحة والسفر

Arab Elite Travel & Tourism - Empire
Travel

 Aعمان

العل،المدينة المنورة،257،مجمع الباسم
تالع
ي
الطابق  3مكتب  34شقة رقم 134

ارواد المتمتة للسياحة والسفر

ارواد للسياحة والسفر

Elegant Travel and tourism

 Aعمان

شط العرب،9،ام اذينة ،بناية مجوهرات-،
بوردو ،ط3

بوابة السماء للسياحة والسفر

بوابة السماء للسياحة والسفر

Sky Gate Travel & Tourism

 Aعمان

ارض
،وصف التل،72،ط
العل
تالع
ي
ي
ي

شارع مكة  -عبدهللا غوشة،125،مجمع جت-،
ط1

5650500 esam@thetravelart.com

5672207

-

5654116

-

www.taqarobtours.com

0

5348001 ahmad@shehabtravel.net

5348001

5862103 operation@travel-elements.com

5862304

www.travel-elements.com

5810090 y.qutaina@srt-jo.com

5810095

www.srt-jo.com

5539993 info@empire.jo

5530469

5526927 firas@eleganttravel.com.co

5527928

5699920 Murad@skygatetours.net

5699970

0

www.skygatetours.net
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اسم المكتب باللغة االنجلتية
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Feroun Rose

 Aعمان

،وصف التل،61،الجاردنز ,مكتب
العل
تالع
ي
ي
رقم 42

الوردة الفرعونيه للمعارض و الخدمات
السياحية

عطاف شخشت ر
وشكاها

 Aعمان

،وصف التل،293،ط،4م 409
العل
تالع
ي
ي

إدارة لخدمات السياحة والسفر

ادارة لخدمات السياحة والسفر

Travel Management Services - TMS

وادي الست،ش عبدالرحيم الحاج
محمد،25،الصويفية ،ط1

االدهم لالستثمارات السياحيه

االدهم لالستثمارات السياحيه

O Travel / Al-Adham Lelestethmarat
Al Syahyeh

 Aعمان

المتل للسياحة و السفر

المتل للسياحة و السفر

House Of Travel

 Aعمان

ح الصويفية،باريس،19،مكتب 106
ي

كحل للسياحة والسفر  /يورك
ي

يورك للسياحة والسفر

York Travels &Tourism

 Aعمان

مرج الحمام،شارع االمتة تغريد
محمد،102،مقابل السيفوي ،دوار الدلة

قناة السويس لخدمات رجال االعمال
والسياحة والسفر

قناة السويس لخدمات رجال االعمال
والسياحة والسفر

Sues Canal Travel and Tourism

 Aعمان

العل،شارع صقيلية،24،دوار الرابية -
تالع
ي
االرض
مجمع مسك التجاري -الطابق
ي

قاعة السفر للسياحة والسفر

قاعة السفر للسياحة والسفر

القيادية للسياحة و السفر

القيادية للسياحة و السفر

طون للسياحة و السفر

طون للسياحة و السفر

خليج االردن للسياحة و السفر

ارابيال العالمية لالستثمارات السياحية

ً
بوفارديا للسياحة والسفر  /اكسفورد سابقا

سام احمد ابوجاموس
سامر
ي

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الفاكس

الهاتف

website

5529716 ferounrose@ferounrose.com

5529715

www.ferounrose.com

5543617 osama@tmsjo.com; info@tmsjo.com

5543619

www.tmsjo.com

5811130 adham@o-travel.net

5811744

0

5868540 info@houseoftravel.me

5822471

0

5731393 ym@yorktravels.com

5731393

5525100 suescanal_travel@yahoo.com

0

The Travel Lounge for Travel and
Tourism

 Aعمان

زهران،شط العرب،12،ام اذينه ،يناية رقم 12
،ط3

5537707 info@thetravel-lounge.com

5537708

View Point Travel &Tourism

 Aعمان

الشميسان،شارع عبد الحميد رشف،112،ط
ي
ارض
ي

5676526 zelzain@vpointjordan.com

5676527

Tuba Travel & Tourism

 Aعمان

،الملك فيصل بن عبد العزيز،13،ام اذينة-،
ارض
طابق
ي

5545532 tubatravel2011@gmail.com

5541638

Jordan Gulf Travel & Tourism

 Aعمان

وصف التل ،75،مجمع
العل،شارع
تالع
ي
ي
العقاد،ط، 2مكتب 203

Bovardia Tours & Travel

 Aعمان

،الشميسان
الشميسان،عبدالحميد رشف114،
ي
ي
،ط1

ارنون للسياحة والسفر

ارنون للسياحة والسفر

Arnoun Travel & Tourism

 Aعمان

،الشميسان،ط-،1
عبدالحميد رشف65،
ي

ً
المعال سابقا
دانيال للسياحة والسفر /
ي

دانيال للسياحة والسفر

التأشتة للسياحة والسفر

التأشتة للسياحة والسفر

5544733 md@jg-tours.com

5683808 s.abujamous@bovardiatours.com

0

www.yorktravels.com

0

www.thetravel-lounge.com

0

5684808

5678833/56
5686061 74040/5678 arnoun@arnoun.jo
855

Danial Travel& Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،الوكاالت،17،الصويفية  -عمارة
ي
ورد و كباب ط  3مكتب 5

5517052 Ali@danialtravel-jordan.com

5517053

Visa Travel & Toursim

 Aعمان

،ح الخالدين ،ط
تالع
العل،وصف التل 230،ي
ي
 ،1مكتب رقم 3

5510909 firas.maizer@vizatravel.com

5562277

www.bovardiatours.com

0

Danialtravel-jordan.com
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

مستكشفون ر
الشق االوسط للسياحة
والسفر

مستكشفون ر
الشق االوسط للسياحة
والسفر

الفراشة للسياحة و السفر

الفراشة للسياحة والسفر

مكتب ايالنا للسياحة والسفر

العطيان
محمد فايق محمد
ي

مكتب وسام للسياحه والسفر

وسام نعيم محمد غنايم

السفر البسيط للسياحة والسفر

السفر البسيط للسياحة والسفر

الفرصة للسياحة و السفر

الفرصة للسياحة و السفر

الزامل للسياحة والسفر والحج والعمرة-
ً
نجمة الزامل سابقا -المتجدد سابقا

لؤي فؤاد الزامل ر
وشكاه

السام للسياحة
ي

السام للسياحة
ي

اماندا للسياحة والسفر

مروان موىس ر
وشيكته

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

& Middle East Discoveries Travel
Tourism

 Aعمان

وادي الست،شارع مكه،187،مجمع ابراهيم
النعيمات ،الطابق  ، 4مكتب 404

Butterfly Travel &Tourism

 Aعمان

العل،المدينة المنورة،125،مجمع األمت
تالع
ي
التجاري  ,الطابق الرابع رقم 403

ELANA Travel and Tourism

 Aعمان

العل،وصف التل ،169،ط ،2الجاردنز
تالع
ي

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

5825434 m.jibril@mediscoveries-grps.com

الفاكس

website

www.mediscoveriesgrps.com

825430

5545577 info@butterflyjo.com

5545574

www.butterflytours.me

5545676 Mohammad@elanatours.com

5545876

www.elanatours.com

Wisam Travel&Tourism

 Aعمان

ح الياسمي،جبل عرفات،ضاحية الياسمي،
ي
دوار الخريطة ،مجمع الدويك التجاري،
االرض ،محل رقم 7
الطابق
ي

4202216 wisam@wisamtravel.net

4704442

www.wisamtravel.com

Simple Travel for travel and Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،عبد الرحيم الحاج محمد،13،
ي
ط  ،1الصويفية

5865657 hussein@simpletravel-jo.com

5865657

www.simpletravel-jo.com

Chance Travel & Tourism

 Aعمان

وادي الست،ابن مضاء،-،الدوار ،7مبن
المسافرين ،ط2

65814406 chancetravel@hotmail.com

5814408

www.chancejo.com

AL Zamel Star Travel & Tours

 Aعمان

شفا بدران،العرب،1،عمارة ابراج الشوي ــخ -
ط5

5232121 Alzamel-star@hotmail.com

5232131

WWW.ALZAMELSTAR.COM

Al Sami Tours

 Aعمان

ان
زهران،شارع مكة ،39،ط ،3مجمع الحور ي
التجاري ط 3

jeries@alsamitours.com

Amanda for Travel & Tours

 Aعمان

االمتة ثروث الحسن ،8،الدوار الثامن ,
ضاحية االمت راشد بن الحسن  ,مجمع جمال
داوود

االنتشار للسياحة والسفر

المستثمرون للسياحة والسفر

Zoom Travel

 Aعمان

ح الصويفية،نائب عمران المعايطة ،33،ط
ي
،2دير غبار

اللطرون للسياحة و السفر

اللطرون للسياحة و السفر

السيد للسياحة و السفر

وائل السيد ر
وشيكه

ونس للسياحه والسفر

النتوز للسياحه والسفر

55344315534432

65543400

5811464 marwan63@yahoo.com

5811084

-

5853900 info@zoom.jo

5853028

www.zoom.jo

Latrun travel

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي،،51،مقابل قرص
ي
العدل
القديم

4657320 Latruntravel@yahoo.com

4657310

-

Al Sayyed Travel and Tourism

 Aعمان

ح دابوق،الملك حسي،77،
ي

4655190 info@alsayyedtravel.com

4655194

www.alsayyedtravel.com

Wanas Travel & Tourism

 Aعمان

العل،شارع المدينة المنورة،126،طابق
تالع
ي
 -4مركز دانا التجاري

5540879 sales@wanastours.com

-

-
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

البداية للسياحة والسفر

البداية للسياحة والسفر

Bedaya Travel & Toursim

 Aعمان

،الشميسان،
الشميسان،عبد الحميد شومان1،
ي
ي
االهل
بجانب البنك
ي

الرين للسياحة و السفر

الرين للسياحة و السفر

Lareen Travel & Tourism

 Aعمان

وصف التل ،66،مجمع
العل،شارع
تالع
ي
ي
الباسم3

تقسيم للسياحه والسفر

زياد سعيد عيد الطنايب

TAKSIM TRAVL TOURISM

 Aعمان

العبدل،خالد بن الوليد،14،جبل الحسي
ي
مجمع العبادله ،ط3

االباء للسياحة والسفر والشحن

االباء للخدمات السياحية

Alabba Travel services & Cargo

 Aعمان

العل،عبدهللا بن رواحه،14،الرابية،
تالع
ي
سوق الرابية التجاري

سيدار للسياحة و السفر

سيدار للسياحة والسفر

Cedar Travel and Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،شارع صالح السحيمات15،
ي
حداد ،

صويص للسياحة والسفر

صويص للسياحة والسفر

Sweis Travel and Tourism

 Aعمان

العبدل،الملك حسي/السلط،43،وسط
ي
ح العدلية
البلد /ي

باندا واحد للسياحة والسفر

باندا واحد للسياحة والسفر

Panda one Travel & Tourism

 Aعمان

وادي الست،ش .مسعود بن نارص ،1،الدوار
سام
السابع ،بجانب مبن المسافرين ،مجمع
ي
الخواجا التجاري ،ط1
الح السهل
ي

ر
نعمن االقليمية للسياحة والسفر
مؤسسة
ي

خالد عبد هللا حسن النسور

Nemati Regional Tours & Travel

 Aعمان

العل
العل،المدينة المنورة،219،تالع
تالع
ي
ي
,شارع المدينة المنورة ،دوار الواحة ،بجانب
كازية الحجاوي

ر
القاعان للسياحة والسفر
ي

ر
القاعان
محمد أنيس و أحمد
ي

AL QAATI TRAVEL AND TOURISM

 Aعمان

،شميسان،
الشميسان،عبد الرحيم واكد63،
ي
ي
خلف مجمع بنك االسكان ،مجمع مهيار ،ط2

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الفاكس

الهاتف

website

5680959 albedaya@flyjordan.com.jo

5981959

-

5548048 dina@voyagejo.com

5548148

www.voyagejo.com

4613343 ziadchublaq@hotmail.com

4613344

5511747 aida.alqudsi@alabbatravel.com

5511758

65833512 mahmoud@cedar4travel.com

-

5833512

sweis_travel@amadeus.jo

46406614640660

4640661

awnigm@pandaone.net

58104915810493

5810493

06/5540092 06/5510092 khaled@regional-tours.com

5663990 info@alqaati.com

5663991

األمازون للسياحة والسفر

األمازون للسياحة والسفر

Amazon Travel & Tourism

 Aعمان

،الح
العل،الجاردنز -
تالع
وصف التل 36،ي
ي
ي
الغرن
ي

5650885 Amazon.travel@amadeus.jo

0

الشادي للخدمات السياحية  /الصادق
للسياحة والسفر

الصادق للسياحة والسفر

Al Sadeq Travel & Tours

 Aعمان

الشميسان شارع عبد الحميد رشف عمارة 91
ي

5679977 mousa@tahaditours.com.jo

5679930

صوفيا للسياحة والسفر

صوفيا للسياحة والسفر

Sofia Travel Company

 Aعمان

وادي الست،سليم بن حارث،21،
مبن االدارة التابع ألدوية الحكمة

5816476 travel@skysofia.com

5816476

سما االردن لحلول السفر

سما االردن لحلول السفر

SKY JORDAN FOR TRAVEL
SOLUTIONS

 Aعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،92،
ي

5666565 AHMAD@SKY-JORDAN.COM

5666643

www.alqaati.com

WWW.SKY-JORDAN.COM
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

تذاكر A
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صادرة C
حج وعمرة D
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المدينة

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

 Aعمان

،وصف التل،129،مجمع غداف
العل
تالع
ي
ي
ر ر
ر
الش يق
،الح التالع
سنت  - 129مكتب 8ي

 Aالزرقاء

الزرقاء،ح معصوم ،شارع عبد الحميد
ي
القيس الطابق  ،1قرب
ف،القيس،مجمع
رش
ي
ي
ح معصوم
دوار
ي

 Aعمان

ح الصويفية،شارع االمتة تغريد
ي
محمد،12،الصويفية /مجمع زيد التجاري
الثان
/عمارة الشعلة رقم  12الطابق
ي
،ح العدلية
المدينة،شارع الملك حسي 53،ي

أنطاليا للسياحة والسفر

أنطاليا للسياحة والسفر

الينبوع للسياحه والسفر والحج والعمره

خالد سمت عبدالحافظ ر
وشيكه

هولت للسياحه والسفر

هولت للسياحه والسفر

Hawler Tours

ماردين للسياحة والسفر

ماردين للساحة والسفر

MARDIN TRAVEL AND TOURISM

 Aعمان

سفانه للسياحة والسفر

الشويك
اياد محمد اسعد
ي

Safana Travel & Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،زهران،جالتيا ،جالتيا مول /
ي
الطابق 4

ريحانة المدينة للسياحة والسفر

ريحانة المدينة للسياحة والسفر

RAYHANA CITY TRAVEL&TOURISM

 Aعمان

وصف التل/مجمع الدراس رقم
خلدا/ش.
ي
/276ط /4مكتب 9
العرن
قبل اشارات البنك
ي

الشغف للسياحة والسفر

المعش ر
ر
وشيكتها
من

Passion Travel & Tourism

 Aعمان

الشميسان،شارع الملكه نور،44،مجمع زينة
ي
التجاري /بجانب مشتسف االردن

فضاء األردن للسياحه والسفر

ساهر ابوحماد ر
وشيكته

Jordan Space Travel & Toursim

 Aعمان

المدينة،الملك حسي،53،مقابل محكمة
التميت

ارض الكت للسياحة والسفر (كت الرحالت
سابقا)

تداول للسياحة والسفر

Kanz Land Travel & Tourism

 Aعمان

ح الصويفية ،عبدالرحيم الحاج
ي
محمد،61،مكتب 207

ملحم للسياحة والسفر

ملحم وحمارشة

Melhem Travel & Tours

 Aالزرقاء

ش الملك طالل-عمان القديم،-،بجانب-،
الح التجاري
مطعم ابو اكرم /ي

مؤسسة الزورد للسياحة والسفر

عل عبدالرحمن ريان
ليل ي

Lazord Travel & Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،ش الينابيع،14،مجمع حواء
ي
/14طابق 1

جوهرة ماركا للسياحة والسفر

مايوركا للسياحة والسفر

Mayorca Travel & Tourism

 Aعمان

شارع الفرات،-،أم أذينة -بجانب وزارة البيئة-،
مجمع الشلول -

مكتب دوريندا للسياحة والسفر

الطباح
ختي حمزه حسن
ي

Dorinda Travel &Tourism

 Aعمان

العل،خليل السالم،20،قرب ارامكس /
تالع
ي
ط / 2مكتب رقم 4

Antalya Travel & Tourism

Al Yanboa' For Travel and Tourism

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

5526663 antalya_trvl@hotmail.com

53930010 m_arabee@yahoo.com

الفاكس

5526619

53930011

5815898 info@hawlertours-jo.com

5818228

4650700 mardintravel@amadeus.jo

4650701

4017677 eyadabramash@yahoo.com

rayhana.tours.2017@gmail.com

079
9809674

website

info@hawlertours-jo.com

www.safanatours.com
079
9809674

www.Rayhanajo.com

065605068 5605061/3/ muna.mouasher@passiontrvl.com
4

www.passiontrvl.com

4631615 saher@jordanspacetravel.com

4631616

-

5828188 info@kanzland.com

5818187

www.kanztland.com

05-3992001 05-3992000 melhemtours@yahoo.com

-

5822177 laila@lazordtravel.com

5822178

-

5533610 info@mayorca-tours.com

5533610

www.mayorca-tours.com

5335447 khayri@dorinda-jo.com

5335448

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

المدينة
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Midway Travel & Tourism

 Aعمان

،عل يحن الرصايرة،13،مجمع
وادي الست ي
ابراهيم خليل  ,ط , 2مكتب
206

Source For Travel & Tourism / Sky
Miles

 Aعمان

وصف التل،339،مجمع زهرة
العل،ش
تالع
ي
ي
خلدا الطابق الرابع ،مكتب .401

 Aعمان

،وصف التل،214،مجمع الفنار
العل
تالع
ي
ي

 Aعمان

زهران،الملك حسي،39،

 Aإربد

ر
،الح
مدينة إربد،شارع الجامعة ،زين سنت ي
الجنون  ,بجانب فندق الجود
ي

InterMarkets Travel & Tourism

 Aعمان

الصويفية ،ش .االمتة تغريد ،عمارة 15

Travilios / White Honey For
Toursim&Travel

 Aعمان

وادي الست،شارع عبدهللا غوشة،39،مجمع
جراند ر
سين الطابق االول-مكتب 110
ي

Attraction For Toursim&Travel

 Aعمان

ش .الملكة رانيا العبد هللا ،مجمع اكاد التجاري
رقم  ،80ط ،1مكتب رقم 101

Business Class Travel

 Aعمان

العجلون،2،مجمع اشنانة
العبدل،عصام
ي
ي
الشميسان
ح
ي
طابق  /1ي

Three Hundred And Sixty For
Travel& Tourism

 Aعمان

ح الصويفية،ش.االمتة تغريد،69،
ي

وسط الطريق للسياحه والسفر

عبدهللا المرصي وأحمد مسعود

المصدر للسياحه والسفر  /أميال السماء

اميال السماء للسياحة والسفر

مكتب النهار للسياحة والسفر

المصداقية للسباحة والسفر

Al Nahar Travel & Toursim

التمثيل الجوي للسياحة والسفر

التمثيل الجوي للسياحة والسقر

Sky Rep's Travel & Tourism

امل ابو عاشور للسياحة والسفر

امل صالح عبد الكريم ابو عاشور

Amal Abu Ashour Travel & Tourism

عت االسواق للسياحه والسفر

عت االسواق للسياحه والسفر

الشهد االبيض للسياحة والسفر /
ترافيليوس

الشهد االبيض للسياحة والسفر

الجاذبية للسياحة والسفر

نتل عجور و روان العقايلة
ي

درجة رجال االعمال للسياحة والسفر

درجة رجال االعمال للسياحة والسفر

ثالثمائة وستون للسياحه والسفر

ثالثمائة وستون للسياحه والسفر

دجلة للسياحة والسفر

دجلة للسياحة والسفر

الكرت األخرص للسياحة والسفر

الكرت األخرص للسياحة والسفر

الذهن للعطالت السياحية
الفريق
ي

ر
امستدام للعطالت السياحية

توب تن للسياحة والسفر

توب تن للسياحة والسفر

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

5820042 a.almasri@midwayjo.com

5820047

www.midwayjo.com

5352521 tariq@sourcetravel.co

5352526

sourcetravel.com

-

777372772 rami_aq@hotmail.com
06/4646366
 4646367info@sky-reps.com
06/4646367
amal_tours@yahoo.com

0272509990

02-7250998

-

-

-

5803030 info@img.com.jo

5850103

www.img.com.jo

5855561 rami.musallam@travilios.co

5815561

www.travilios.co

5627000 attractiontravel@hotmail.com

5627003

-

5696565 info@bctravel.jo

5696562

www.bctravel-jo.com

5813818 Info@360tourism-jo.com

5813810

-

Dijla Travel&Tourism

 Aعمان

العل،مكه المكرمه ،244،الطابق 2
تالع
ي

5854555 info@dijla-travel.com

5854551

www.dijla-travel.com

Green Card travel and tourisom

 Aعمان

ح الصويفية،جالتيا مول،جالتيا ،جالتيا
ي
مول ط4

64017623 admin@gc-travel.com

06-4017624

Golden Team Holidays

 Aعمان

الشميسان ر
،الشيف نارص بن
ي
االرض
جميل،10،الطابق
ي

Top Ten Travel & Tourism

 Aعمان

العل،مكه،106،
تالع
ي

5622494 khaled@goldenteamholidays.com

5622491

www.goldenteamholidays.c
om

5515505 info@tourstop10.com

5514167

www.tourstop10.com
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صادرة C
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العمارة ،تفاصيل أخرى)

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

 Aالزرقاء

ش .الملك طالل،10،الوسط التجاري-،

53960006 INFO@MARAHTT.COM

53960006

-

 Aعمان

العبدل،شارع الملك حسي،177،مجمع
ي
االسالم /الطابق 3
البنك
ي

64644021 06/4644021 Al_shahd1@yahoo.com

-

العبدل،امية بن عبد شمس،12،
ي

مرح للسياحه والسفر

ام محمد عيس عفانه
ر ي

المعال للسياحه والسفر
ي

المعال
محمد موىس حسن
ي

AL Maali Travel &Tourism

الفص للسياحة والسفر
البتق
ي

محمود عمر محمود حردان

Albayraq Silver travel & tourism

 Aعمان

مارشال للسياحة والسفر

مارشال للسياحة والسفر

Marshal Travel

 Aعمان

وصف التل ،90،
العل،ش.
تالع
ي
ي

الحدث للسياحة والسفر

الحدث للسياحة والسفر

Event Travel & Tourism

 Aعمان

العل،محمد ابو عزام ،2،الرابية ،دوار
تالع
ي
الرابية

5510800 amjad@event-jo.com

باتروس للسياحة والسفر

باتروس للسياحة والسفر

Batross Travel & Tourism

 Aعمان

وصف التل مجمع العتوم،
العل ،ش.
تالع
ي
ي
التجاري  98طابق  ،3مكتب 307

5699128 INFO@BATROSS-TRAVEL.COM

مكتب اشع خطوة للسياحة والسفر

عبدهللا خليل ابراهيم البدرساوي

متجر التصميم االول للسياحة والسفر

متجر التذاكر االول للسياحة والسفر

Marah Travel

website

4655445 info@albayraqtravel.com

4655435

-

5699955 acc@marshaltravel.com

6569951

-

-

5699118

-

-

Faster Step Travel & Tourism

 Aعمان

القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،منور
الحديد،102،دوار منور سكة الحديد

2007807 abdullah.info80@gmail.com

-

-

First Ticket Store Travel & Tourism

 Aعمان

،وصف التل /،143،مقابل جتي/
العل
تالع
ي
ي
مركز شاميه التجاري /مكتب رقم 204

796234429 shakerjayoussi@hotmail.com

-

-

فلوريا للسياحة والسفر

تغريد كمال سلمان عليان

Floria Tours

 Aمعان

معان،الملك عبدهللا،-،

03-2136006 03-2136006 floriatours@gmail.com

-

طوكيو للسياحة والسفر

طوكيو للسياحة والسفر

Tokyo Travel & Tourism

 Aعمان

بدر شاكر السياب،6،ام اذينة //طابق-،
الرئيس
ارض /خلف مبن الضمان
ي
ي

البارز للسياحة والسفر

المعط جوده
ساري محمدعبد
ي

Al Barez Travel &Tours

 Aعمان

العبدل،الملك حسي،88،
ي

األجنحة األردنية للسياحة والسفر

األجنحة األردنية للسياحة والسفر

Jordan Wings Travel& Tourism

 Aعمان

 /ش .عبدهللا غوشة،38،مجمع
الحسين-،
ي
مكتب 205

غرينتش للسياحة والسفر

غرينتش للسياحة والسفر

Greenwich Travel & Tourism

 Aعمان

ر
الشيف نارص بن جميل،39،الرابية-،

شقائق النعمان للسياحة والسفر  /فتونا

فتونا للسياحة والسفر

كرتونة الرحالت والعطالت للسياحة
ً
والسفر  /شمة هوا سابقا

صندوق الرحالت والعطالت للسياحة
ً
والسفر  /شمة هوا سابقا

518448 info@tokyott.com

513448

064637631،06 albareztravel@yahoo.com
-4637630

www.tokyott.com

-

www.al-barez.com

5858222 info@jowings.com

5858229

www.jowings.com

5523330 info@greenwichtraveljo.com

5523310

-

& Shaqayiq Alnnueman for Travel
Tours

 Aعمان

الشميسان،الثقافة،20،
ي

5667996 tayem@veronajotours.com

5667996

-

The Travel Box

 Aعمان

الشميسان،الملكة نور ،46،من الدوار الرابع
ي
باتجاه الداخلية

5677288 omar@thetravelbox.com.jo

5677289

www.thetravelbox.com.jo
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العمارة ،تفاصيل أخرى)

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

65562221 ranad@goldenage.tours

65562261

Golden Age Travel and Toursim /
GAT

 Aعمان

العل
العل،عبدهللا بن رواحه،8،تالع
تالع
ي
ي
الش رق،ح الرابية،قرب ر
ر
مشبش للرصافة
ي ي

 Aعمان

،وصف التل ،109،مجمع حمادة -
العل
تالع
ي
ي
مكتب 409
،ح السهل
وادي الست،وهيب
االفيون 2،ي
ي

065828244/
info@goldenbay-jo.com
065828254

5831090 info@skylinejordan.com

العرص
الذهن للسياحة والسفر
ي

العرص
الذهن للسياحة والسفر
ي

الركائب للسياحة والسفر

النن
فاطمه اكرم صالح عبد ي

AL Rakaeb Travel & Tourism

الخليج
الذهن للسياحة والسفر
ي

الخليج
الذهن للسياحة والسفر
ي

Golden Pay Travel &Tourism

 Aعمان

خطوط السماء الزرقاء للسياحة والسفر

خطوط السماء الزرقاء للسياحة
والسفر

Sky Line Travel & Toursim

 Aعمان

وادي الست،امتة ثروت،75،ضاحية االمت
الروان
،ح
ي
راشد ،مجمع جوانه ،مكتب  123ي

لقاء للسياحة والسفر

لقاء للسياحة والسفر

Meeting Travel & Toursim

 Aعمان

،وصف التل،125،مركز الرضوان
العل
تالع
ي
ي
التجاري ،مكتب  ،112طابق 1

سان تروبيه للسياحة والسفر

سان تروبيه للسياحة والسفر

Saint Tropez Travel&Toursim

 Aعمان

،عل سيدو الكردي ،46،
عبدون
ي
الشمال ي

االفق للسياحة والسفر

االفق للسياحة والسفر

Sky Line Travel& Tourism

 Aعمان

عبدهللا غوشة،49،مكتب /6ط-،2

الغزال للسياحة والسفر

الحسون للسياحة والسفر

Ghazal Travel & Toursim

 Aعمان

الشميسان،االمت شاكر بن زيد،28،
ي

ئ
الذهن للسياحة والسفر
الشاط
مكتب
ي

ر
صدق رشيد محمد
ماجد
ي

Golden Beach Travel &Toursim

 Aعمان

المدينة،الملك حسي،51،وسط البلد  -قرب
البنك المركزي

بركات للسياحة و السفر

محمد نبيل فؤاد بركات

Barakat Travel & Tourism

 Aعمان

جبل الحسي،خالد بن الوليد،199،عمارة
،العبدل،مقابل مطاعم عالية
البواب ط 1
ي

بوابة السفر للسفر والسياحة

بوابة السفر للسفر والسياحة

Gateway Travel & Toursim

 Aعمان

االشجع،8،
جبل اللويبدة،خارجة
ي

السنافر للسياحة والسفر

السنافر للسياحة والسفر

Al Sanafer Travel & Tourism

 Aعمان

وصف التل،112،مكتب 403
العل،شارع
تالع
ي
ي

السقال للسياحة والسفر

نبيل عماد الدين سقال و امجد عماد
الدين السقال

 Aالمفرق

ر
عل،34،وسط-،
الشيف حسي بن ي
الغرن لسوق الخضار
السوق،الباب
ي

عي المسافر للسياحة والسفر

عي المسافر للسياحة والسفر

 Aعمان

العل،شارع مكة -ام السماق،180،مجمع
تالع
ي
العزيز التجاري /بالقرب من صحيفة الغد
،مكتب  ، 209الطابق 2

Sakkal Travel & Tourism

I Travel for Travel & Tourism

5522133 fatimagm@alrakaeb.com

-

-

-

-

info@goldenbay-jo.com

5831091

06-5518103 Meetingtravel1@gmail.com

5922290 othmanpanda@hotmail.com

website

-

-

5922290

-

-

06-5833860 06-5833880 info@travel-skyline.com

-

5656913 5656910-11 h.alhassoun@ghazaltravel.com

4626777 majed@goldenbeach-travel.com

06-5627427 info@barakat-travel.net

4602955 info@gateway-jo.com

-

www.goldenbeachtravel.com

-

www.barakat-travel.net

4602956

5155444 babasanfor@alsanafertravel.com

-

-

www.alsanafertravel.com

02-6231666 02-6232222 sakkaltravel@gmail.com

sakkaltravel@gmail.com

5562244 info@itraveljo.com

5562247

www.itraveljo.com
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التهتمون
معتمد يحن نصوح
ي
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االتجاه الواحد للسياحة والسفر
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Haleem Travel

 Aعمان

ح الصويفية،الينابيع
ي
(الوكاالت)،25،الصويفية ،وادي الست

Samer Al ghazal Travel& Toursim

 Aعمان

ح الصويفية،االمته تغريد،36،خربة
ي
الصويفيه  -مجمع القصور  -خلف التكة مول
و ليوان اوتيل  -طابق 3

Hamadh Travel& Tourism

 Aإربد

االمت زيد/الملك حسي-مقابل البنك-،
االسالم،41،المسبغانية الجنوبية،حوض رقم
ي
ح الملك حسي11،
ي

Taraneem Travel &Tourism

 Aإربد

التهة  -شارع االمت حسن،-،مجمع عمان-،
الجديد  -بناية ابو حشمة التجارية

One Direction Travel & Tourism

 Aعمان

،ح
وادي الست،الملك عبدهللا
الثان 367،ي
ي
الروان -مجمع خالد الداوود ( )2المكتب رقم
ي
()2

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الفاكس

الهاتف

website

06-5885226 06-5885225 info@haleemtravel.com

5833566 info@samertravel.com

5833560

-

0

02-7272270 hamadh4travel@yahoo.com

-

-

079
6351615

-

-

taraneem.travel@hotmail.com

5539090 info@odtravel.jo

5539091

0

مشوار للسياحة و السفر

عل سالم محمد عواد
ي

Mishwar Travel &tourism

 Aعمان

وادي الست،شارع الوكاالت،19،الصويفية /
مجمع التكة  /ط 3

5855002 mishwartt@gmail.com

5855052

0

البهجة للسياحة والسفر

البهجة للسياحة والسفر

Pleasure Travel &Tourism

 Aعمان

وادي الست،ش .عبدهللا غوشة،31،مجمع
الثان ،مكتب 207
الرائد خلف ،الطابق
ي

5815184 res.amman@pleasure-co.com

0

0

سما عمان للسياحة والسفر

سما عمان للسياحة والسفر

Sama Amman Travel&Toursim

 Aعمان

طارق،شارع طارق،0،طتبور -بجانب بنك
شط الهبارنة -الطابق
االسكان -عمارة حمود
ي
-3مكتب 11

5055775 gm@samaamman-travel.com

0

0

رحلة العمر للسياحة والسفر

دهوك للسياحة والسفر

Life time Trip

 Aعمان

الشميسان،عبدهللا بن رواحه،16،رابية
ي

ميس الريم للسياحة والسفر

محمد سميح مصطف عليان

Mais Al Reem Travel&Tourism

 Aعمان

،ح
وادي الست،طارق الجندي 13،ي
الصويفية،مجمع رائد خلف،الطابق ،1قرب
التكة مول
مدينة إربد،الملك عبدهللا
ر
الثان،السالم،السالم سنت ،الطابق  ،3بجانب
ي
ارابيال مول

الروسان للسياحة والسفر

حمزه محمد اديب روسان

Al Rousan Travel & Tourism

 Aإربد

حياك للسياحة والسفر

حياك للسياحة والسفر

Hayyak Travel and Tourism

 Aعمان

العل،المدينة المنورة ،228،
تالع
ي

ً
اوج للسياحة والسفر /انت سابقا

اوج الدارة االعمال السياحية  /انت
ً
سابقا

Awj Travel & Tourism

 Aعمان

عبدهللا غوشة ،31،السابع ،مجمع رائد-،
خلف ،الطابق االول  ،مكتب 103

0 777033302 sales@lifetime-trip.com

5815666 melayan@maisalreem.com

www.lifetime-trip.com

5815666

02-7274041 info@alrousantravel.com

www.maisalreem.com

-

0 06-5522256 asinan@hayyakgroup.com

5858505 aldery@awjtravel.com

www.alrousantravel.com

www.hayyakgroup.com

-

www.awjtravel.com
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

العنوان (المنطقة ،الشارع ،رقم
العمارة ،تفاصيل أخرى)
ح الصويفية،شارع الينابيع -سعيد
ي
ر
المفن،52،الصويفيه -مكتب  -22مجمع حواء
ي
التجاري
،ح دوار
وادي الست،ش .عبدهللا غوشة 31،ي
السابع ،مجمع رائد خلف ،الطابق  3مكتب
301-302

Istiklal Travel & Tourism

 Aعمان

Travel Hub For Travel & Tourism

 Aعمان

 Aعمان

ح
العل،الشهيد
تالع
وصف التل -ي
ي
ي
التكة،36،مجمع خلف ر
سنت ،مقابل الطازج،
الطابق  ،5مكتب 505
عبدهللا بن رواحه،3،الرابية مجمع رقم -،3
الطابق 2
الشميسان،شارع عبد الحميد
ي
،العبدل
رشف63،
ي

االستقالل للسياحة والسفر

االستقالل للسياحة والسفر

المحور للسياحة والسفر

المحور للسياحة والسفر

ر
الكابي للسياحة والسفر  /قيثاره للسياحة
والسفر سابقا

الطردي وقموم والخراز

Al-Captain Travel & Tours

فيجا للسياحة والسفر

فيجا للسياحة والسفر

Vega Travel & Tourism

 Aعمان

تيا للسياحة والسفر

تيا للسياحة والسفر

Tia Travel & Tourism

 Aعمان

سعادة للسياحة والسفر

سعادة للسياحة والسفر

Saadeh Travel & Tourism

 Aعمان

العل،شارع المدينة المنورة،مجمع
تالع
ي
الس،مجمع السواري التجاري ،الطابق
الثالث،مكتب  ،301بجانب Jaguar

العالمة للسياحة والسفر

العالمة للسياحة والسفر

TAG

 Aعمان

العل،المدينة المنورة،125،ام السماق
تالع
ي

مآب للسياحة والسفر

مآب للسياحة والسفر

Ma`ab Travel & Tourism

 Aعمان

ح الجندويل ،ش .عبد هللا بن الحسي ،قرب
ي
مركز امن البيادر ،عمارة رقم 82

اريحا للسياحة والسفر

نور المدينة للتجارة

 Aإربد

البلد ،شارع السينما ،عمارة موىس طعمه
وصف التل وشارع
الفانك ،تقاطع شارع
ي
سطعان الحسن ،مكتب رقم 8

ريحانة العنت الدولية للسياحة والسفر

Ariha Travel Agency

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الفاكس

الهاتف

5829560 y.abughneim@istiklal.co

5829560

5850202 info@travelhub.jo

5850134

5603033 alcaptain.vip@gmail.com

website

www.istiklal.co

0

0

5525757 md@vegajo.com

5699889 o.asal@tiatoursim.com

www.vegajo.com

5699889

5511003 info@saadehtravel.com

-

0 06-2224040 Md@tag-travel.com

5857003 maab.travel.jo@gmail.com

Arihatravel@yahoo.com

0

5857006

079
6016464

www.saadehtravel.com

0

0

0

ريحانة العنت الدولية للسياحة والسفر Rehaan Amber Int. Travel & Tourism

 Aعمان

ح دابوق ،ش .المدينة الطبية،
تالع
العل ،ي
ي
مجمع دابوق رقم 168

5549994 m.samara@rehaan-travel.com

5549994

www.rehaan-travel.com

Mashaer International Holidays
Travel & Tourism

 Aعمان

العل ،ش .المدينة المنورة ،عمارة رقم
تالع
ي
269

5666661 anas_m_amin@hotmail.com

5530777

www.mashaerjo.com

Dareen Travel

 Aعمان

الصويفية ،ش .عبيد معمر ،مجمع عفيف
شتيوي رقم  ،6الطابق3

5862424/58
5862424 62425/5862 amer@dareen-travel.com
426

www.dareen-travel.com

Zaatarah & Co. Tourist and Travel
Agency

 A+Bعمان

العبدل ،الملك حسي،49،مقابل المحكمة
ي
القديمة

4001516 admin@zaatarah.com

4655011

www.zaatarah.com

Atlas Travel & Tourist Agency

 A+Bعمان

المدينة،الملك حسي،43،بناية البشارات

4637586 info@atlastours.net

4617614

www.atlastours.net

عطالت مشاعر الدولية للسياحة والسفر

انس ممدوح عبد المنعم احمد

مؤسسة دارين للسياحة والسفر

نادية عصام محمد عتمة

وكالة ر
زعتة ر
وشكاهم للسياحة والسفر

وكالة ر
زعتة ر
وشكاهم

وكاله اطلس للسياحه والسفر

وكاله اطلس للسياحه والسفر

المكاتب المرخصة لعام  2020حتى تاريخ  15/11/2020والمسموح لها ممارسة نشاط بيع وإصدار تذاكر الطيران بأنواعها
فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

وكالة زايد للسياحة

فخري بشت زايد و رشكاه

مكتب نيبو للسياحة

اثار لإلستثمارات السياحية

مؤسسة حشوة للسياحة والسفر

سوزان ابو غزالة و رشكائها

امتال للسياحة

امتال للسياحة والسفر محدودة
المسؤولية

مكتب السياحة الدائرية

االستكشاف للسياحة والسفر

امانة للخدمات السياحية

امانة للخدمات السياحية

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

4637827/46
info@zttint.com
25197

Zaid Tours and Travel Agancy

 A+Bعمان

زهران،مثقال الفايز،7،

NEBO TOURS

 A+Bعمان

الغرن
الشميسان،عبد هللا بن عمر،9،اللويبدة
ي
ي

5679950 hanna@nebotours.com

Hashweh Travel & Tourism

 A+Bعمان

الصويفية،عل ناصوح الطاهر،33،ط االول
ح
ي
ي

5828801 management@hashweh.com

الفاكس

website

4654709

www.zttint.com

5679954

www.nebotours.com

www.hashweh.com

0

Amiral Tours & Travel

 A+Bعمان

زهران،شارع زهران،11،الدوار ،7مجمع زهران
ارض
بالزا،ط
ي

5858044 ticketing@amiraltt.com

5862218

www.amiraltt.com

Discovery Travel & ECO Tourism

 A+Bعمان

عبدالكريم معاذ،51،عمان ،الرباحية الشمالية،
دابوق  ،ش عبدالكريم معاذ  ،عمارة رقم 51

5697998 discovery@disovery1.com

5638183

www.discovery1.com

Amana Tourism Services

 A+Bعمان

المستكف،14،دوار الداخليه /
ش .والده بنت
ي
الصح
بجانب وكالة االنباء ربتا /مقابل المركز
ي
الشامل

5650301 info@amanatours.com

5650308

www.amanatours.com

زين للسياحة والسفر

زين جميعان ر
وشيكتها

ZEIN TRAVEL AND TOURISM

 A+Bعمان

زهران،سليمان الحديدي ،28،قرب المركز
العرن
ي

5921493 info@zein-travel.com

5921495

www.zein-travel.com

كنده للسياحة والسفر  /داود للسياحة و
السفر سابقا

كنده للسياحة والسفر

Kinda Travel & Tourism

 A+Bالبلقاء

الفحيص،الحجاز ،65،65ط2

الضمان للسياحة والسفر

عبدالحميد جمال عبدالحميد
قطيشات

Guarantee Travel & Events

 A+Bعمان

زهران،الكندي،18،جبل عمان،الدوار الخامس

الذهن للسياحه والسفر
النجم
ي

يحن ابراهيم عبدالحميد صالح

Golden Star Travel & Tourism

 A+Bعمان

ر ر
الش يق
،ح ام اذينة
زهران،مكة 43،ي

براعة االستكشاف للسياحة والسفر

براعة االستكشاف للسياحة والسفر

باسفيك للسفر والسياحة

باسفيك للسفر والسياحة

وكالة القدس للسفر (وكالة ابو السعود)

والشهان
ابو السعود
ي

ربتا للسياحة

ر
البتاء للسياحة و السفر

5563844 info@kindatravel.com.jo

https://kinatravel.com.jo

0

5935035 info@guarantee-tours.com

5935038

www.guarantee-tours.com

5563133

5563633

www.goldenstarjordan.com

Discovery Bespoke

 A+Bعمان

شارع عبدالكريم معاذ،51،عمان ،الرباحية -،
الشمالية ،دابوق

5698183 06-5697998 asaad@discoverybespoke.com

www.bespokediscovery.co
m

Pacific Travel & Toursim

 A+Bعمان

العبدل،عرار ،106،وداي صقرة -مبن بالزا
ي
ر
سين -طابق 6
ي

06-4622177 sales2@pacific-jo.com

JET-Jerusalem Express Travel

 A+B+Cعمان

العبدل،الملك حسي ،53،
ي

Petra Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

الشميسان،عبدالحميد رشف،101،
ي

;yahya@goldenstar-jordan.com
info@goldenstar-jordan.com

-

-

4622151 info@jet.jo

4651125

www.jet.jo

5697102 fadi.m@pttco.com

5697104

www.pttco.com

المكاتب المرخصة لعام  2020حتى تاريخ  15/11/2020والمسموح لها ممارسة نشاط بيع وإصدار تذاكر الطيران بأنواعها
فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

& Amin Kawar & Sons Travel
Tourism

 A+B+Cعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،24،
ي

 A+B+Cعمان

وهن التل ،242،وادي صقرة
عرار مصطف
ي
الح السهل
شارع عبد هللا الحمود،1،الدوار  7ي
 ,مبن مسافرين الملكية االردنية

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

امي قعوار واوالده  /سياحة وسفر

امي قعوار وأوالده

مكتب الشمس للسياحة والسفر

النهضة للخدمات التجارية ذ.م.م

Sun Tours Travel & Tourism

رويال تورز

الملكية االردنية للسياحة والسفر

Royal Tours

 A+B+Cعمان

ر
الشقية للسفر والسياحة

ر
الشقية للسفر والسياحة

Eastern Travel &Tourism

 A+B+Cعمان

،العبدل
العبدل ،مرتص الزبيدي10،
ي
ي

مؤسسة تانيا للسياحة والسفر

بشارة صوالحة ر
وشيكته

Tania Tours

 A+B+Cعمان

العبدل،شارع الملك حسي ،224،مجمع
ي
روبي ،ط3

4611141 info@taniatours.com.jo

وكالة البوادي للسياحة

عطا ابو طاعة ر
وشكاه

Bawadi Tours

 A+B+Cعمان

ر
المفن،3،
ح الصويفية،سعيد
ي
ي

5800050 aliya@bawaditours.net

5922411

المروج الخرصاء للسياحة والسفر

المروج الخرصاء للسياحة والسفر
ذ.م.م

Green Meadows Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

أن وقاص-بناية رقم - 30بناية
شارع سعد بن ي
الناعوري،30 ،ام اذينة

5004455 gmtt@naouri.com

5004456

www.naouri.com

الذهن للسياحة
مكتب التاج
ي

سالم سليم الياس عوده

Golden Crown Tours

 A+B+Cعمان

العل،ش المدينة المنورة،137،ط
تالع
ي
5

5511200 director@goldencrown.jo

5511202

www.goldencrowntours.co
m

السهم االخرص للسياحة والسفر

السهم االخرص للسياحة والسفر

Green Arrow Tours

 A+B+Cعمان

ح الصالحي،سليمان الطوقان،ال يوجد،
ي
الصويفية ،مجمع آدم  ،الطابق 1

5528800 fdakkak@gat.jo

5528977

www.gat.jo

الفا الدولية للسياحة والسفر

الفا الدولية للسياحة والسفر

& Alpha International For Travel
Toursim

 A+B+Cعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،61،عمارة
ي
ر
ستاند ،ط1

5667100 info@alpha-intern.com

5667102

www.alpha-intern.com

النسور للسياحة والسفر

النسور للسياحة والسفر

Eagles Travel &Tourism

 A+B+Cعمان

ش .الملك حسي،39،وسط البلد -قرب البنك
ارض
المركزي  -مقابل ساعات كاسيو ،ط
ي

4645640 info@eagles.jo

4623806

-

الرؤيا للسياحة و السفر

الرؤيا للسياحة و السفر  /ايام الشمس

Vision Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

جبل عمان،الملكة نور،46،

 58583225819368 077706609 hamzeh.khashman@jordanaviation.jo
1

-

رمال للسياحة والسفر

رافع الطاهات وايمان الحياري

Rimal Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

العل،المدينة المنورة،240،بي جش
تالع
ي
الواحة وجش الجامعة  ,مجمع سعد  ،1ط3

5511820 5511835/6 rimaltours@nets.com.jo

-

ر
مالتانس للسياحة والسفر

ر
مالتانس للسياحة والسفر

Maltrans Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

الشميسان ،جابر بن حيان،40،
ي

5604676 reem.andoni@kawar.com

5604649

www.kawartours.com

5662422 hr@suntours.jo

5662422

www.suntoursjo.com

5822811 dmc@royaltours.com.jo

5827602

www.royaltours.com

4621112 amani.qassim@eastern.com.jo

4621113

-

4633719

www.taniatours.com.jo

-

5004800 amjadmuzaffar@maltrans.com

06-5626142

www.maltrans.com

المكاتب المرخصة لعام  2020حتى تاريخ  15/11/2020والمسموح لها ممارسة نشاط بيع وإصدار تذاكر الطيران بأنواعها
فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

سارين للسياحه والسفر

عل حسي
طلعت فريد ي

Sareen Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

شارع السالم،19،الرابيه ،مجمع زياد الدباس،
ط ،2مكتب رقم 205

المنجد للسياحة والسفر

المنجد للسياحة والسفر

Al Munjed Travel and Tourism

 A+B+Cعمان

ارض
شارع زهران،95،الدوار  ،6ابراج اعمار،ط
ي

5550555 info@creative-tour.com

سماره للسياحة والسفر

فادي سماره ر
وشيكته

Samara Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

العل،المدينة المنورة،1،مجمع النور
تالع
ي
التجاري ،ط4

5542572 rima@samara-travel.net

5542512

مسار لالستثمارات السياحية  /المدراء

المدراء للسياحة والسفر

Travel Masters / Almudara For
Travel & Toursim

 A+B+Cعمان

،شميسان ،بجانب
العبدل،شاكر بن زيد 58،
ي
ي
كازية الحدائق

5622345 holidays@travelmastersjo.com

5620091

www.travelmastersjo.com

كريستال للسياحة والسفر

ثامر الحوران ر
وشيكه
ي

CRYSTAL TOURS

 A+B+Cعمان

الشمال
زهران،كمال جنبالط،7،عبدون
ي

5510610 thamer@crystaltours-jo.com

5936264

www.crystaltours-jo.com

Yanal Travel &Toursim Housing /
TRAVEX

 A+B+Cعمان

عل جناح ،عمارة رقم 32
عبدون ،ش .محمد ي

5538888 Gmanager@travexjo.com

5534888

www.travexjo.com

& Adviser Holidays for Travel
Tourism

 A+B+Cعمان

،وصف التل،210،ط -3مجمع اري ــج
العل
تالع
ي
ي
التجاري

5538325 ahmad@advisertours.com

5523411

www.adviserholiday.com

Travco Jordan

 A+B+Cعمان

الشميسان ر
،الشيف نارص بن جميل،2،
ي

06-5666877 06-5666866 travco.jordan@travco.com

Compass Holidays

 A+B+Cعمان

الشميسان،ش .عبدالحميد رشف،112،عمارة
ي
االرض
الفردوس ،الطابق
ي

ينال للسياحة والسفر واالسكانات
ينال للسياحة والسفر واالسكانات (ترافكس)
(ترافكس)
المستشار للعطالت وللسياحة والسفر

االصالة للسياحة والسفر

مجموعة ترافكو القابضة للسياحة والسفر
واالستثمارات السياحية والفنادق

مجموعة ترافكو القابضة  /االردن

البوصلة للعطالت

البوصلة للسياحة والسفر

نجمة ر
الشق للسياحة و السفر

نجمة ر
الشق للسياحة و السفر

السماء التونزية للسياحة والسفر

السماء التونزية للسياحة والسفر

5535095/55
sareen12@yahoo.com
35094

essam@compass-holidays.net

56801885639330

5532074

www.sareentravel.com

5550567

www.creative-tour.com

-

www.travcotravel.jo

5690491

www.compass-holidays.net

Orient Star travel &Tourism

 A+B+Cعمان

العل،اسماعيل حجازي،8،
تالع
ي

5525599 Ticketing1@orientstarjordan.net

5525826

www.orientstarjordan.net

Bronze Sky Travel And Tourism

 A+B+Cعمان

وصف
ح التكة ،ش.
تالع
ي
العل ،الجاردنز ،ي
ي
التل ،عمارة رقم  ،51ط1

5539660 ibrahim.maayah@bronzsky.com

5538660

www.bronzeskygroup.com

المار للسياحة والسفر

المار للسياحة والسفر

Lamar Travel

 A+B+Cعمان

الصويفية ،ش .باريس ،مجمع انوار باريس،
عمارة رقم  ،19الطابق  ،2مكتب 207

جت للسياحة والسفر  /األخطبوط (تاج
ً
محل) سابقا

جت للسياحة والسفر

JTT Travel & Tours

 A+B+Cعمان

زهران،ش .الكلية العلمية االسالمية،6،جبل
عمان ،بناية فندق ر
االنتكونتينانتال األردن،
األرض
الطابق
ي

المذهل للسياحة والسفر/بافاريا

بافاريا للسياحة والسفر

Amazing Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

العجلون،1،قرب
الشميسان،شارع عصام
ي
ي
الرئيس،شقة 305
العرن
البنك
ي
ي

وكالة شذى العالمية للسياحة والسفر

الكون للسياحة والسفر

Global Travel & Toursim

 A+B+Cعمان

العبدل،الملك حسي،53،مقابل البنك
ي
المركزي

motaz@lamarjo.com

079
9276581

64648470 info@jtt.com.jo
;info@bavariatours.jo
haitham@bavariatours.jo

65676555

4629000 osama@globaltravel-jo.com

4648490

65676557

4629003

www.jtt.com.jo

www.bavatours.jo

WWW.globaltravel-jo.com
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ر
الرئيس
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ي
التيد االلكت ي

الفاكس

الهاتف

الرفاهية للسياحة والسفر

الرفاهية للسياحة والسفر

Royal Luxury Travel & Toursim

 A+B+Cعمان

وادي الست ،ش .مكة ،عمارة رقم 125

خطوات للسياحة والسفر

ام فارس حمدان الجدع
ر ي

Steps Travel & Toursim

 A+B+Cعمان

المدينة،الملك الحسي،49،

رينيه للسياحة والسفر

ر
اإللكتونية للسياحة والسفر

Rene Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

العل،خليل السالم،24،خلدا ،مجمع
تالع
ي
الرواد التجاري ،ط2

5563634 anas@rene.jo

الفياق للسياحه والسفر  /عالم واحد
ي

عالم واحد للسياحة والسفر

One World Travel & Toursim

 A+B+Cعمان

وادي الست،عبدهللا غوشة،1،مجمع
الروان
ح
ي
العيساوي -الدوار السابع /ط  /3ي

5814466 info@owtjo.com

5814467

يارا للسياحه والسفر

يارا للسياحه والسفر

Yara Travel &Tourism

 A+B+Cعمان

زهران،مكة المكرمة،7،ام اذينه

5562070 info@yaratours.jo

5562073

التقليدية للسياحة والسفر

التقليدية للسياحة والسفر

 A+B+Cإربد

ش .الثالثي-عمر المختار ،فوق بناية زمزم
الروضة ،عمارة رقم 26

alitradat5@gmail.com

طريق االردن للسياحة والسفر

طريق االردن للسياحة والسفر

Jordan Road Travel & Toursim

 A+B+Cعمان

زهران،وادي صقرة  -عرار،103،بجانب البنك
القاهرة -خلف بناية 103

4658810 maz@jordan-road.com

البسفور للسياحه والسفر

البسفور للسياحه والسفر

Bosphorus for Travel & Tourism
Agency

 A+B+Cعمان

وادي الست،ممدوح الرصايره -خلف شارع
الروان
،ح
ي
مكة 20،ي

المستوى للسياحة والسفر

عزات كامل ابراهيم الخطيب

Level Travel & Tourism

 A+B+Cعمان

،ح
الروان/منطقة وادي-،
ي
المدينة المنورة 95،ي
الست

التناغم للسياحة والسفر

التناغم للسياحة والسفر

Travel Harmony

 A+B+Cعمان

ش .المودة،4،السابع /وادي الست-،

مفاتيح االردن للسياحة و السفر

مفاتيح االردن للسياحة و السفر

Keys Jordan Travel and Tourism

 A+B+Cعمان

جبل الحسي،الملكة علياء -فندق جراند
الح المدينة
باالس،داخل فند،دوار الداخلية /ي
الرياضية/عرجان

المقر للسياحة والسفر

المقر للسياحة والسفر

Al-Maqar for Tourism and Travel

 A+B+Cعمان

العجلون،10،
الشميسان،عصام
ي
ي
االرض
العبدل،الطابق
ي
ي

المقصورة للسياحة والسفر

المقصورة للسياحة والسفر

Maqsura Travel &Tourism

 A+B+Cعمان

الشمال ،الطابق 2
زهران،القاهرة،25،عبدون
ي

بطاقة الصعود للسياحة والسفر

بطاقة الصعود للسياحة والسفر

Boarding Pass

 A+B+Cعمان

مؤسسة كايد للسياحة

ورثة ياسي خليل كايد كايد

Kayed Tours

 A+B+C+Dعمان

Classic Travel & Toursim

website

5523331 info@royalluxurytours.com

5523391

royalluxurytours.com

4613123 STEPS@AMADEUS.JO

4614123

facebook.com/stepstravel

5563165

www.rene.jo

-

-

fadi@bosphorus.com.jo

079
0585028

02-2739369

4658891

552273/4

www.jordan-road.com

www.maximumstore.com

-

5885656 info@level-travel.com

5856970

www.level-travel.com

5858686 khader@travelharmony.net

5858918

www.travelharmony.net

www.facebook.com/keystr
06-5657570 06-5664449 gm@keysjordan.com
aveljo
5626700 malzaghlawan@cozmotravel.com

5626701

0

5933711 johny@blisstravelgroup.com

5931726

0

المدينة المنورة،عمارة ال،دوار الكيلو-،
5833660 bassam.qussous@boardingpassjo.com
الحسين
شارع عبد هللا غوشه ،38،مجمع
ي

5850909 wael@kayedtours.com

0

5868055

www.boardingpassjo.com

www.kayedtours.com
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Al Hani Travel &Toursim

 A+B+C+Dعمان

العبدل،الملك حسي،187،مقابل عمارة
ي
جوهرة القدس

Ramada Tours

 A+B+C+Dعمان

المدينة،الملك حسي،39،

Murjan Tours & Travel

 A+B+C+Dعمان

،ح وادي
ح الصويفية،عبد هللا غوشه 21،ي
ي
ارض
الشور مجمع شعبان التجاري ،ط
ي

 A+B+C+Dعمان

العبدل،شارع الملك حسي ،206،مقابل
ي
مجمع جالتيا
الجنون،سلمان القضاة ،12،
عبدون
ي

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

الهان للسياحة والسفر
ي

محفوظ ابو الق ر
وشكاه
ي

مكتب رمادا للسياحة

وهان حسن
نبيل
ي

مكتب مرجان للسياحه والسفر

عطاهللا سليمان حسي ابو عساف

داالس للسياحة والسفر

داالس للسياحة والسفر

Dallas Travel & Tourism

االوائل للسياحة والسفر

االوائل للسياحة والسفر

Travel One For Travel &Toursim

 A+B+C+Dعمان

المجد للسياحه والسفر

ابراهيم المتوم ر
وشكاه

Glory Tours

 A+B+C+Dعمان

الشميسان ر
،الشيف نارصبن جميل/مجمع
ي
ارض
رامز،127،ط
ي

اليوم المقدس للسياحه والسفر /هوليدي
للسياحة والسفر

اليوم المقدس للسياحة والسفر

Holiday For Travel & Toursim

 A+B+C+Dعمان

ح الصالحي،شارع المدينة
ي
المنورة،204،عمارة سعد 4

جبل النوراالردنية السعودية للسياحة
والسفر والحج والعمرة

عبدالباسط روبي محمد عبدالجليل

Jabal Al Nour Travel & Tours

 A+B+C+Dعمان

جبل الحسي ،خالد ابن الوليد،175،دوار
االرض
الحسين ،ط
فراس ،مجمع
ي
ي

رفادة للسياحة والسفر

فاروق مراد ر
وشيكه ذ.م.م

Refadah Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

الشميسان،عبدالحميد رشف،99،ط2
ي

بتونيا للسياحة والسفر والحج والعمرة

محمد قدوس زايد و رشيكه

Batonya Travel &Toursim Haj
&Umrah

 A+B+C+Dعمان

وصف التل،345،خلدا
العل،شارع
تالع
ي
ي

طيبة البوادي للسياحة و السفر

ريم ابو دعابس ر
وشيكها

Teebah Al Bawadi

 A+B+C+Dعمان

صويلح،ش الملكة رانيا العبدهللا،424،مقابل
بنك القاهرة عمان ،فندق طيبة

5343325 teebah99@hotmail.com

أشار العطالت للسياحة و السفر و الحج
والعمرة

فراس جمال جابر حسن

Asrar Holidays Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

جبل الحسي ،خالد بن الوليد،197،مجمع
ارض
برج الحسي ,ط
ي

5681095 info@asrarholidays.com

5681094

ارتيمس للسياحه والسفر

خليل ذياب سليمان المساعيد

Artemis Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

العل،المدينة المنورة،220،دوار الواحه
تالع
ي
مجمع التكه،ط  ،1مكتب رقم 109-108

5530226 artemisjordan@hotmail.com

5523151

-

مواكب للحج والعمره والسياحه والسفر

مواكب للحج والعمره والسياحه
والسفر

& Mawakeb Hajj & Umrah & Travel
Tourism

 A+B+C+Dعمان

الصويفية،عل نصوح
ح
ي
ي
الطاهر،25،الصويفية-مقابل مخابز السفراء-
مجمع عبد الحميد الحياصات -ط 2

5814545 info@mawakebtours.com

5811583

www.mawakebholidays.co
m

5695701/2/
info@alhanitravel.com
3/4

5695705

www.alhanitravel.com

4639050 nabil@ramadatours.com

4659205

www.ramadatours.com

5822261 murjan4@hotmail.com

5827990

-

5666300 info@dallasjo.com

5666308

www.dallasjo.com

5902000 admin.amm@travelonegroup.com

5937777

www.travelonegroup.com

5653553 marketing@glorytoursjo.com

5665301

www.gloryjordan.com

5540554 info@holidaytravel.jo

5511971

www.holidaytraveljordan.c
om

5621119 jordanhaj@yahoo.com

5623339

www.jabalelnour.com

5656100 info@refadah.com

5658557

www.refadah.com

5330300 Account@batonya.com

5373936

www.batonya.com

5343116

-

www.asraholidays.com
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اإلسم التجاري

إسم المنشاة

صحارى الجديدة للسياحة والسفر

صحارى الجديدة للسياحة والسفر

بالزا للعطالت و السياحة والسفر

بالزا للعطالت

ر
التشيف للسياحة والحج والعمرة

ر
التشيفات للسياحة والسفر

جفرا للسياحه والسفر

جفرا للسياحه والسفر

المركب للسياحة والسفر

جالد وابو صوفة

الشعة القصوى لوكالء المالحة والشحن
والسياحة والسفر والحج والعمرة

الشعة لوكالء المالحة والشحن
والسياحة والسفر والحج والعمرة

آجام للسياحة والسفر

مجموعة آجام للتجارة و االستثمار

البلد األمي للسياحة والسفر والحج والعمرة احمد ابو محفوظ ر
وشكاه
طوارق للسياحة والسفر والحج والعمرة

مراد يعقوب ر
وشكاه

كرفان للسياحة والسفر والحج والعمرة

كرفان للسياحة والسفر والحج والعمرة

االضح للحج والعمرة والسياحة والسفر

الجود للحج والعمرة

االبتسامة للسياحة والسفر

ابراهيم حرب وسلطان مصطف

بريق الماس للسياحة و السفر/دايموند

دايموند للسياحه والسفر

مالك للسياحة والسفر والحج والعمرة

خالد عبدهللا احمد القرعان

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

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

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

New Sahara For Travel & Toursim

 A+B+C+Dعمان

العل،مكة المكرمة،148،ط
ارض ،خلدا
تالع
ي
ي

5509000 zaid@kirresh.com

5533232

www.kirreshgroup.com

Plaza Holidays

 A+B+C+Dعمان

الشميسان،عبدالحميد رشف،26،مجمع نينا/
ي
االسالم
عمارة البنك
ي

5650721 info@plazaholidays.com

5650722

www.plazaholidays.com

Honers For Travel & Toursim

 A+B+C+Dعمان

ماض،28،مقابل مركز هيا
الشميسان،ايليا ابو
ي
ي
الثقاق
ي

5659696/56
5676729 76882/5659 ahmad.alsaleh@honorsjo.com
560/565956

-

Jafra Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

العل،المدينة المنورة ،259،مقابل
تالع
ي
مستشف ابن الهيثم ،مجمع الباسم ،ط4

5533700 jafra@jafratravel.com

5522500

www.jafratravel.com

Al Markib Tourism & Travel

 A+B+C+Dعمان

وصف التل  -الجاردنز،109،
العل،ش.
تالع
ي
ي
مجمع حماده ر
االرض ،مكتب رقم 5
سنت ،ط
ي

5560562 info@utt-jo.com

5560563

www.utt-jo.com

Speed for Shipping
Agents,Shipping,Tourism,Travel,Pilgr
image and Umrah COMPANY

 A+B+C+Dعمان

المدينة الرياضية،رصح
الشهيد،العيس،بجانب مدارس اكسفورد،
مجمع العيس ،مكتب رقم

5050201 asaad@speedjordan.com

5050801

www.speedjordan.com

Ajam Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

العل،محمد سالم
تالع
ي
ر ر
الش يق
العل
،الجاردنز،ح تالع
الجنيدي7،
ي
ي

5665666 info@ajamgroup.com

5666393

www.ajmatours.com

Al Balad Al Ameen Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

،ح نزال-،
ح االخرص 110،ي
 شارع الدستور  -يالطابق 1

4381616 info@albaladalamen.com

4388686

www.albaaladalamen.com

TAWARIQ TRAVEL AND TOURISM
HAJJ AND UMRA

 A+B+C+Dعمان

تالع
،ح الصالحي -
ي
العل،ش .مكة 150،ي
الحسين رقم 152
مجمع
ي

5548781 Account@batonya.com

5548784

Caravan Tours & Travel

 A+B+C+Dعمان

ح الصويفية،شارع باريس،8،صويفية ،مجمع
ي
غالب ابو عبود-طابق 1

5828282 g.m@caravanjo.com

5828284

Al Jude Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

العبدل ،ش .الملك حسي ،عمارة رقم 145
ي

 A+B+C+Dالزرقاء

الملك طالل،-،مقابل مطعم ابو كرم-،

DIAMOND TRAVEL AND TOURISM

 A+B+C+Dعمان

النابلس،63،الطابق ،2
العبدل،سليمان
ي
ي
اللويبدة

Malak forTourismand travelAnd Haj
and Umrah

 A+B+C+Dعمان

الرئيس ،،مبن البنك
مرج الحمام،الشارع
ي
االسالم  -الطابق االول
ي

Smile Travel & Tourism

jalal.khashman@aljudetravel.com

www.caravanjo.com

5800666/
4646300

06-5531024 05/3982021 smiletravel12@gmail.com

www.smiletravel.jo

9.6266E+10

www.diamonddmc.com

065693322/
info@diamonddmc.com
065693321
MALAK_travel.and.tourism@hotmail.c
om

65716780

5865480
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ريفان للسياحة والسفر

ابو زناد و عياد

Refan Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

الثان
ح الصويفية،ش باريس،13،الطابق
ي
ي
204/

النشم للسياحه والسفر
ي

النشم للسياحه والسفر
ي

Nashmi Travel&Tourism

 A+B+C+Dعمان

العبدل،ش.الملك حسي ،264،
ي

اري ــج االيمان للسياحة والسفر والحج
والعمرة

محمد انس عمار و رشيكه

Areej Aleiman For Travel & TourismHAJJ&UMRAH

 A+B+C+Dعمان

،وصف التل ،98،مجمع العتوم
العل
تالع
ي
ي
التجاري مكتب 106

فتمونت للسياحة والسفر

فتمونت للسياحة والسفر

Fairmont Travel& Toursim

 A+B+C+Dعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،مطالقة،مجمع
ي
ر
عل ناصوح
مطالقة سنت ي

ما وراء السفر للسياحة والسفر

ما وراء السفر للسياحة والسفر

Beyond Travel

 A+B+C+Dعمان

عرار،231،وادي صقره

سانتافيه للسياحة والسفر

سانتافيه للسياحة والسفر

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الفاكس

الهاتف

website

5814949/58
firas@refantravel.com
14945

5814942

www.refantravel.com

5003400 ask@nashmi.travel

5003414

www.nashmi.travel

www.AREEJALEIMAN.COM -

5672525 info@areejaleiman.com

5665577 GM@FAIRMONTTOURS.COM

5665577

FAIRMONTTOURS.COM

5650005 Nancy.Dabbas@beyondtraveljo.me

5659005

www.beyondtraveljo.me

Santa fe Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

ح السهل،هرم بن قطبة،17،الدوار السابع،
ي
عمارة بوابة عمان ،ط 4

5859998 Tamer.abukaraki@santafe.jo

5859958

www.santafe.com.jo

اكاسيا للسياحة والسفر

اكاسيا للسياحة والسفر

Acacia Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

العل،ش .المدينة المنورة،269،مجمع
تالع
ي
نور التجاري /بنك القاهره /ط5

5512040 mamoun@acacia2travel.com

5512046

www.acacia2travel.com

بوتيك للسياحة والسفر

بوتيك للسياحة والسفر

The Travel Boutique

 A+B+C+Dعمان

زهران،زهران ،157،1المنطقة :ام اذينة

5829111 zafer@ttbjo.com; nada@ttbjo.com

5829113

www.ttbjo.com

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

الروان،عبدهللا غوشة ،15،الدوار السابع -
ح
ي
ي
من منطقة وادي الست

لتا للسياحة والسفر  /مونتانا

مونتانا للسياحة والسفر

Montana Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

،وصف التل ،15،
العل
تالع
ي
ي

الحرصية للسفر  /االجنحة الحرصية
ً
للسياحة والسفر سابقا

اجنحة السفر الحديثة للسياحة
والسفر

Exclusive Travel

 A+B+C+Dعمان

العبدل،شارع االستقالل -عرجان -شارع
ي
زرياب،19،مجمع السالم  -قرب مستشف
االستقالل

شهريار للسياحة والسفر

شهريار للسياحة والسفر

Shahriar Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

ح بركة،الجاردنز ،72،مجمع رائد
تالع
العل ،ي
ي
التجاري

برادايس للسياحة والسفر

برادايس للسياحة والسفر

Paradise Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

حسام الدين القيمري،3،ام اذينه ،سوق الذهب

جمال االردن وسحرها للسياحة والسفر

الغروب لالستتاد والتصدير

The Beauty and Charm of Jordan
Travel&Tourism

 A+B+C+Dعمان

العل،دوار الواحة -مجمع
تالع
ي
النعمان،179،دوار الواحة-مجمع النعمان مول
-طابق 2

ديل للسياحة والسفر

ديل للسياحة والسفر

Deal Travel & Tourism

 A+B+C+Dعمان

العل،المدينة المنورة ،181،السوارية
تالع
ي
ر
سنت ،ط ،1مكتب  ،103بجانب رشكة جاكور

5813432 info@alhakeemtours.com

5510198 info@montana-jo.com

0

5510179

0 798888622 reservation@exclusivetravel.com.jo

5639600 info@shahriartravel.com

5522888 Eyas@paradisejo.com

shami21769@gmail.com

079
5220345

5540040 gm@dealtraveljo.com

-

www.montana-jo.com

0

www.shahriartravel.com

5697600

0 06-5522886

0

5540040

0

-

المكاتب المرخصة لعام  2020حتى تاريخ  15/11/2020والمسموح لها ممارسة نشاط بيع وإصدار تذاكر الطيران بأنواعها
فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

ابو عناب للسياحة و السفر

محمد ابو عناب و رشيكه

وكالة عكا للسياحة والسفر

عل فايز عبد الرحمن ر
عون
واشف
ي
ي
ر
الشيده

األهليه للسياحة

األهليه للسياحة

مكتب ر
الشقيون للسياحة والسفر

ر
الشقيون لالستثمارات السياحية
المحدودة المسؤولية

المغامرة للسياحة والسفر

الروان لالستثمارات السياحيه
ي

التحدي للسياحة والسفر

الوجدان للسياحة والسفر

الميادين للسياحة والسفر

امي لبيب امي قمحيه

االردنية الحديثة للسياحة والسفر

االردنية الحديثة للسياحة والسفر

الغاليين للسياحة والسفر والحج
وليد
ي
والعمرة

الغاليين
وليد جميل اسعد
ي

المشى للسياحة والسفر وخدمات الحج
والعمره

بشت احمد جمعه ابو محفوظ

مؤسسة أنوار الدلة للحج والعمرة والسياحة محمد حمدان ر
وشيكه
والسفر

اسم المكتب باللغة االنجلتية

Abu Annab Travel & Tourism

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

المدينة

 A+B+Dعمان

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

النابلس،71،
العبدل،سليمان
ي
ي

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

الفاكس

website

www.abuannabtours.com

5698129 9/5698128 info@abuannabtours.com

 A+Cإربد

الهاشم،شوكت الش،طابق
مدينة إربد،شارع
ي
الشام
االرض عمارة شوكت
ي
ي

02-7249200 02-7249300 akka_tours@yahoo.com

-

National Tours

 A+Cعمان

العبدل،
الشميسان،رفيق العظم،23،منطقة
ي
ي
خلف حديقة االمت هاشم للطيور،ط2

56539995680424 8/5682053- bater@nationaltours.cc
4

-

The Orientals Travel Services

 A+Cعمان

الشميسان،ش عبدالحميد بن باديس،22،
ي

5607609 Orientals@otigroup.com

5683876

www.otigroup.com

Adventure Travel and Tourism

 A+Cعمان

العل،ش .عبدهللا بن رواحة،21،الرابية -
تالع
ي
مجمع لؤلؤة الرابية

5541000 info@adventure.jo

5535706

www.adventure.jo

AL-Tahadi Travel And Tours

 A+Cعمان

الشميسان،شارع عبد الحميد شومان،7،
ي

5677217 mousa@tahaditours.com.jo

5664180

-

Al-Mayadeen Travel & Tourism

 A+Cعمان

العبدل،الملك حسي ،143،
ي

4650502 amin_qamhia@hotmail.com

4650502

-

Modern Jordan For
Travel &Tourism Company

 A+Cعمان

،ح
وادي الست،الملك عبدهللا
الثان 441،ي
ي
الجندويل  -الدوار الثامن -بناية الخال -ط2

& Waleed Al Glghalayini Travel
Tourism

 A+C+Dعمان

عبدون
الجنون،ش .االمت هاشم بن الحسي
ي
ماض بالزا
،21،دوار عبدون مجمع
ي

Al Masra Travel & Tourism

 A+C+Dعمان

العبدل،امية بن عبد شمس/لؤلؤة
ي
العبدل
العبدل،8،عمارة لؤلؤة
ي
ي

Anwar Al Dallah Travel & Tourism

 A+C+Dعمان

العبدل،الملك حسي،-،مقابل المستشف
ي
االسالم -عمارة عقاركو ،ط5
ي

 A+C+Dالزرقاء

،ح الحسي
قاسم بوالد،91،الوسط التجاري ي
 ,مقابل جامع العرب

 A+C+Dعمان

النابلس،49،
العبدل،سليمان
ي
ي

 A+C+Dالزرقاء

الزرقاء،الملك طالل ،-،بجانب مشاوي النواس-
مقابل مطعم ابو اكرم

Akka Travel & Tourism Agency

الراية للحج والعمرة والسياحة والسفر

محمود عل درادكه ر
وشيكته
ي

اراك للسياحة والسفر

اراك للسياحة والسفر

Arak Travel & Tourism

مكتب االمل للسياحة والسفر

عيس عفانه ر
وشيكته

Al Amal Travel & Tourism

وكالة الفرسان للسياحة والسفر والحج
والعمرة

جمال عادل ابراهيم يانس

Al Raya Travel & Tourism

Al Fursan Travel & Tourism

 A+Dعمان

الشميسان،عبد الحميد رشف،114،مجمع
ي
االرض ،مكتب رقم 1
الريماوي ،الطابق
ي

06-5863807 06-5863808 administration@manaseertmc.com

www.manaseertmc.com

5929255 basim@alghalayinitravel.com

5929256

www.alghalayinitravel.com

4622812 info@masratravel.com

4622814

www.masratravel.com

5699724 o.farahn@anwaraldallah.com

5659988

-

53963353 ALRAYA06@hotmail.com

5687565 info@araktours.com

53933313

5687565

4799222 essa.afaneh@alamaltt.com

5655737 Alfursan_umrah@hotmail.com

www.araktours.com

-

5666535

www.alamaltt.com

-
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فئة المكتب

اإلسم التجاري

إسم المنشاة

اسم المكتب باللغة االنجلتية

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

المدينة

Al Isra`a Intl Travel & Tourism

 A+Dعمان

العبدل،ش .الملك حسي،222،مقابل
ي
القياده -الطابق الخامس مكتب3

Al-Manasek Int. Tourism Services Co

 A+Dعمان

زهران ،الرينبو،58،الدوار االول ،مقابل الباب
الرئيس للقنصلية السعودية،ط1
ي

4655030 mazen1001@hotmail.com

 A+Dعمان

العل،الجاردنز ،185،بجانب النعمان
تالع
ي
مول ط4

06-5330584 Wonders-jo@hotmail.com

النابلس،51،مجمع العدل
العبدل،سليمان
ي
ي
التجاري

5677324 bissantravel@hotmail.com

،وصف التل،84،الجارديت  ،الطابق
العل
تالع
ي
ي
االرض ،مكتب، 404بجانب مسجد
ي
الطباع،ح التكة
ي

االشاء العالمية للسياحة و السفر

بهجت حمدان ر
وشيكه

مؤسسة الخت للخدمات السياحية /
المناسك

المناسك الدولية للخدمات السياحية

الروائع للسياحة والحج والعمرة

الروائع للسياحة والحج والعمرة

Wonders Travel & Hajj &Umrah

بيسان للسياحه والسفر

عويس
خالد عبد الوهاب عواد
ي

Bissan Travel & Tourism

 A+Dعمان

Mashair Al Asema Al Moqadasah
For Travel & Tourism

 A+Dعمان

& Al Ameed Travel & Tourism
Haji&Umrah

 A+Dعمان
 A+Dعمان

مشاعر العاصمة المقدسة للسياحة والسفر مشاعر العاصمة المقدسة للسياحة
والسفر والحج والعمرة
والحج والعمرة

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

ر
الرئيس
ون
ي
التيد االلكت ي

الهاتف

العميد للسياحة و السفر والحج والعمرة

العميد للسياحة و السفر والحج
والعمرة

الملن للحج والعمره
ي

الزعن
عدنان عيس حمد
ي

ALMULABBI For Haj Travel &Toursim

الشالل للسياحة والسفر

الشالل للسياحة والسفر

Al -Shalal for Tourism and Travel

 A+Dعمان

ركن االصالة للسياحة والسفر

ركن االصالة للسياحة والسفر

& Rokon Alasala Travel &Tourism
Hajj & Umra

 A+Dعمان

الشميسان،الملكة نور،94،عمان ،ش الملكة
ي
نور،بناية ،94ط 1

وصف التل ،341،ط 2مكتب
العل،شارع
تالع
ي
ي
6
خلدا
،وصف التل،85،مركز نارص
العل
تالع
ي
ي
التجاري /الطابق الثالث /مكتب
303
العبدل،الملك حسي،139،قفاف ر
سنت
ي

الفاكس

website

5652280 info@israa-int.jo

5652285

0

4655054

0

-

-

5677326

065691916jamal@mashair-jordan.com
065691917

65699500

www.mashair-jordan.com

5677221 info@alameedtours.com

5677992

www.alameedtours.com

5511113

5510950

www.mulabbitours.com.jo

5538003 alshallal-2015@hotmail.com

5538005

-

4629090 info@asala-group.com

4629091

m.attari@asala-group.com

;adnan@mulabbitours.com.jo
info@mulabbitours.com.jo

