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يكهمكتب عفانة للسياحه -afanatours@hotmail.com47735564774919،الوحدات194مادبا،. دشعمانAfana Travel and Tourism Dانس عفانه وشر

ن للسياحه كاهممكتب الحرمي  عمانAl Haramain Office of TourismDالعواد وشر

 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،االمي  

،ط 431الحسن، ن ،القويسمة مقابل كلية حطي 

ي
ارضن

haramain@orange.jo47827824786786-

يكهالشاطئ األزرق للسياحة والسفر ن عبدالجليل وشر ،عمانBlue Beach Travel & TourismDعبد الباسط روبي  ن ،الملك حسي  Jordanhaj@yahoo.com56511220 ،مجمع عقاركو1 العبدلي

مؤسسة التيسي  الدولية للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
كاه عمانAl Tayseer Interl  Travel & ToursDعمر تيسي  محمود ابو الزيت وشر

، ي ،الهاشمي الشمالي 73 بسمان،سليمان الحلب 

ي ي-- ، قرب مركز البيداء الطب 
الطابق االرضن

omar.tayseer@ymail.com
4901215 - 

4901213
4901137-

يكتهدهشان للسياحه والسفر والحج والعمره ماهر دهشان وشر
Dahshan Travel & Toursim & Hajj & 

Umra 
Dن ،عمان ،شارع الملك حسي  ي155 العبدلي

-iahl2030@hotmail.com646533534653353، ط ارضن

ي بيت المقدس للسياحة والسفر  كة رواب 
شر

والحج والعمرة

احمد محمد عبدالفتاح وجهاد شعبان 

قاسم

Rawabi Bayet aL Maqdes for hajj & 

umrah for tourism & travel.co
Dعمان، ن ، الملك حسي  ي143 العبدلي

rawabi_bm_tourism@hotmail.com46558514655850،ط ارضن

الحجاز للسياحة والسفر والحج والعمرة 

والنقل الدولي

الحجاز للسياحة والسفر والحج 

والعمرة والنقل الدولي

AL Hijaz Company Travel and 

Tourism
Dعمان

، ش أمية بن عبد شمس، عمارة فندق . العبدلي

32توليدو رقم 
moh.h.z1989@hotmail.com

4646001/46

46055
4655550www.alhijaz-group.com

،بيئ السبع،عمانTravel House Travel AgancyDدار الهجرة للسياحة والسفردار الهجرة للسياحة والسفر والحج والعمرة ن info@travelhouse.jo56226635693292www.travelhouse.jo،30جبل الحسي 

الزرقاءAbraj  Makkeh Travel & TourismDحنان اسماعيل اسعد ابو مرهأبراج مكة للحج والعمره والسياحة والسفر
مقابل , ،الغويرية -شارع االمي  محمد،

 الحكومي 
دوار الحاووز, المستشفن

jordanhaj@yahoo.com05-39316000-

يالدليل للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانAl Daleel Travel & TourismDاحمد المرصي وعلي عبدالنب 
ي التل،

،شارع وصفن ،دوار الواحة 148تالع العلي

ي-
ط ارضن

aldaleel.jordan@gmail.com56510025659007www.aldaleel.jo

التهادي للسياحة والسفر والحج والعمرة
التهادي للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Eltahady Travel & ToursimDعمان

،عبدالحميد شومان، ي
ن
،عمارة لؤلؤة 7الشميساب

ي ،ط
ن
1الشميساب

mousa@travelcode-jo.com56756835664180-

يكتهقيرص للسياحة والسفر ي وشر فواز نارص الزعب 
Caesar Travel &Tourism&Hajj and 

Umrah
Dإربد

،بالقرب من االحوال 17لواء الرمثا،خط الشام،

المدنية، مقابل مسجد سيد األنبياء
Caesar.co@hotmail.com2738544527385446

يكهالمسجدين للسياحة والسفر ي وشر عمانAl Masjedin Travel & TourismDمحمود ابراهيم محمد المغرب 
،امية بن عبد شمس، ف6 العبدلي - ،مجمع شر

ان الخليج بجانب طي 
mughrabi_m@yahoo.com

4632680-

4621030
4621030-

ي والصمادي للحج والعمرة والسياحة  خي 

والسفر
كاه إربدKhairi and Smadi travel and tourismDعبدالمجيد الصمادي وشر

، ،حي المسبغانية ،مجمع شوكت -الهاشمي

ي
الشامي التجاري ،ط ارضن

khiry123@hotmail.com2727900727252716-

يكهحياة مكة للحج والعمرة والسياحة والسفر فيصل الطراد وشر
Hayat Makkah For Travel & Haj & 

Umrah 
Dعمان

، ن ،الملك حسي  , ،حي اللويبده 143 العبدلي

طة العاصمة، مجمع قميحة قرب شر
Fesal_marze@hotmail.com46348004610400-

 والمسموح لها ممارسة نشاط الحج والعمرة15/11/2020 حتى تاريخ 2020المكاتب المرخصة لعام 

يةإسم المنشاةاإلسم التجاري ن المدينةاسم المكتب باللغة االنجلي 
المنطقة، الشارع، رقم )العنوان 

ي الرئيسي(العمارة، تفاصيل أخرى
ن
وب يد االلكير websiteالفاكسالهاتفالي 
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مؤسسة استيتيه للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
ورثة محمد سعيد عارف حسن استيتيه

Istatieh  Foundation for the Hajj and 

Umrah, Travel and Tourism 
Dالزرقاء

ن ، اخر موقف 222قاسم بوالد، ، حي الحسي 

الرسفيس
ist1992@hotmail.com

؛053938444

05-3938444
53996000-

يكتهالعطاء للحج والعمره والسياحة والسفر الزرقاءAl-AtaaTravel &Toursim Dفادي محمود حسان وشر
،الوسط التجاري 4الزرقاء،شارع عمان القديم ،

،بجانب مطحنة زعيير
ataa.travel@gmail.com05-398186005-3981861-

،المدارس،،الوحدات،فوق مخابز الجمالعمانBaraket Al Hoda Travel & tourismDخليل محمد خليل قشطةبركة الهدى للسياحة والسفر والحج والعمرة ن al7akelmoobin@gmail.com47711024771102حطي 

وادي العقيق للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكه عمانWadi Al Aqiq Travel & TourismDبالل الجغبي  وشر

،امية بن عبد شمس، ،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي

العبدلي
wadialaqiq@hotmail.com46559004655901www.wadialaqiq.com

مشاعل النور للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكته الزرقاءMashael Al Noor Travel & TourismDشاهر حسن عياش وشر

، مقابل كازيه النرص -،اول حي الضباط3الرئيسي

1طابق 
Mashael_tourism@yahoo.com5396000353960003-

يكهالفيحاء للحج والعمرة ،إربدFaihaa Hajj & UmraDكمال كمال ابو ذياب وشر ي
ن
-Faihaa_umra@yahoo.com02/726102102/7261023،دوار القبه0الملك عبدهللا الثاب

ي للحج والعمرة والسياحة  السفي  العرب 

والسفر
يكته -safer.travel01@gmail.com05/397404005/3974040،الوسط التجاري4الزرقاء،شارع عمان القديم ،الزرقاءAl Safer Travel and ToursDمحمود حسان وشر

،اميه بن عبد شمس،عمانAl Adnan Travel & TourismDكايد عبد الجبار عبد الهادي حمادالعدنان للحج والعمرة والسياحة والسفر al_3dnan@yahoo.com46407734640773،8 العبدلي

كاهالرواجيح للحج والعمرة والسياحة والسفر مادباAl RwaJeh Travel  & TourismDسمي  الرواجيح البقوم وشر

، ن ،وسط المدينة ،حي -شارع الملك حسي 

بجانب مؤسسة الرواجيح للمواد , الرواجيح 

التموينية

sameeralrwageh@yahoo.com5324462653244626-

مكتب رضا الزاهر للحج والعمرة والسياحة و 

السفر
كاه redazaher1@hotmail.com2634088026340880الملك عبدهللا،. شجرشRida Al Zaher Travel & TourismDحسن علي قوقزة وشر

كاهالوحيدون للحج والعمرة والسياحة والسفر إربدAl Waheedon for Travel & TourismDجميل الرواشدة وشر
كه، -غاندي، ،طوال البارحة، مجمع الي 

الجوازات العامه
Waheedon4@hotmail.com02-724096402-7250665-

مؤسسة الرساج للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
ي عبدهللا السوالمه عمر جي 

Al Seraj For Haj & Umra&Travel & 

Tourism
Dعبدهللا15الملك غازي،الزرقاء -seraj686@hotmail.com5398286653982866،الغويرية،حي االمي 

اضواء للسياحة والسفر والحج والعمره
عبد السالم محمد احمد الحايك 

يكته وشر

Adwaa Travel & Tourism&Hajj 

&Umarh
Dإربد

،وسط البلد، 29مدينة إربد،الملك طالل،

ية ،بناية اتحاد الجمعيات الخي  الهاشمي
adwaa_hayek@hotmail.com02-724238102-7242381-

عمانLeader Travel and TourismDالقائد للسياحه والسفر والحج والعمرةالقائد للسياحه والسفر والحج والعمرة
،ام اذينه ، الحي 7الملك فيصل بن عبد العزيز،

ي ، مجمع عمرة التجاري الجنوب 
leader_travel@flyjordan.com.jo

5546417/55

46418/5527

118

5527119wwwleader-travel.net

يكهالقرعان للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانAl Qura'an For Travel & TourismDغيث القرعان و شر
،ش  ي صوبر،.وادي السي 

،مقابل 85حسبن

البنك االهلي

alquraan_travel.and.tourism@hotmail

.com
88654805865480-
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كاهمسك للسياحة والسفر عمانMesk Tourism& TransportDسلطان أبو حسان وشر
، ،محمد فالح الشنقطي ن ،قرب 22حي الياسمي 

صية كة القي  الرسر
Info@mesktransport.com43965554396606www.mesktransport.net

مؤسسة شتات للحج والعمره والسياحة 

والسفر
يكه محمد حامد شتات وشر

Shatat Travel & Tourism Hajj and 

Umrah
Dالزرقاء

، ن ،ام اجرادة ، قرب 0الرصيفة،الملك حسي 

سامح مول، مثلث عوجان ، مقابل بنك 

االسكان

tc_shatat@hotmail.com05-365530305-3655302tc_shatat@hotmail.com

مؤسسة ابو كف للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
سالمه مصلح عبدهللا ابو كف

ABU KAFF HAJJ AND UMRAH 

TRAVEL AND TOURISM
Dمادبا

قرب مسجد -،وسط البلد -شارع القدس،

الفيحاء
abu_kaff_madaba@hotmail.com05-324665505-3246655-

مؤسسة الجنوب للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكته ن المطارنه وشر الكركAl-Janoub Travel& TourismDياسي 

،وسط 23شارع الخرصن عليه السالم،
المدينة،مقابل مقام الخرصن

janob2@hotmail.com3235372132353721

الغيث للسياحة والسفر ولخدمات الحج 

والعمرة

الغيث للسياحة والسفر ولخدمات 

الحج والعمرة

Al -Ghaith For Travel 

&Toursim&Haj&Umra
Dعمان

،امية بنت شمس، ،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي

العبدلي
alsanna-alabadi@hotmail.com46366904636690-

علي محمد ابراهيم الزريقاتابن تيمية للسياحة والسفر والحج والعمرة
Ibn  Taymiyyah Travel & Tourism 

Pilgrimage 
Dعمان

هة،المدارس، ن ،فوق صيدلية 273حي الين

موك، شارع  سعيد بن المسيب الي 
ibntayma@yahoo.com799643786--

ابراهيم محمد ابراهيم فرجنور االيمان للسياحة والسفر والحج والعمرة
Noor  Al-Eman Travel & Tourism- 

Hajj umrah
Dعمان

،امية بنت عبد شمس، ،جبل 8 العبدلي

، مجمع لؤلؤة ط ن 205 مكتب 2الحسي 
noor_aliman@windowslive.com46441494644146-

مؤسسة البيت المعمور للحج والعمرة  

والسياحه والسفر
حسن محمد سالم غزاوي

Al-Beat Al-Maa`mour Foundation 

for the Hajj and Umrah,Travel& 

Tourism

Dراتب البطاينة. شإربدhasan.ghzawi@yahoo.com2726223127262231-

مكتب البادية الشمالية للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
بالل احمد عبد العزيز الحوته

Northern Badia Office for Hajj and 

Umrah travel and tourism
Dالمفرق، حي الضباط20الملك غازي،المفرق،ab155776@hotmail.com2623669826236698-

كاهالحياة الطيبة للسياحة والسفر ي وشر عمانAl Hayat Al Tayba Travel & ToursimDشهي  الشعيب 
،امية بن عبد شمس، ن ،مجمع 8جبل الحسي 

لؤلؤة العبدلي
perfectlife_2008@yahoo.com56501195657706Alhaya-altayba.com

يكهمالنجاح للحج والعمرة والسياحة والسفر جويحان وابو محفوظ وشر
Al Najah For Haj & Umrah & Travel& 

Toursim 
Dالكرك

، ،المرج ، فوق صيدلية -الشارع الرئيسي

شقائق النعمان
Jaafar.alqabali@yahoo.com3234095132341951-

عمانAl Sanaa Travel & TourismDجهاد بهجت حامد قشطةالسناء للسياحة والسفر
، ش امية بن عبد  ن ، جبل الحسي  العبدلي

8شمس، عمارة رقم 
alsanna-alabdli@hotmail.com46366904636690

يكتهالتواصل للسياحة والسفر والحج والعمرة جرشAl Tawasol Travel & TourismDيحب  ابو عمره وشر
ي ،
ن
3، عمارة دندن ،ط-الملك عبدهللا الثاب

مقابل مديرية االوقاف
altawasolhajj_umra@yahoo.com02-710108802-7101077

tawasolhajj_umra@yahoo.c

om

فا وعائد استيتيهمودة للحج والعمرة والسياحه والسفر احمد الرسر
Mawadah For Haj &Umrah& Travel 

and Toursim
Dعمان

فية -ش التاج نهاية شارع باطو، - ،حي االشر

فية مقابل مدرسة حي ام  مجمع االشر

تينة

ist19922017@hotmail.com4754756--

ن للحج والعمرة و السياحة و السفر كائهلجي  احسان عبد الغفار العمري وشر
Lujain Travel & Tourism &Hajj 

&Umrah
Dإربد

، مجمع عمان الجديد ، -مجمع عمان الجديد،

مجمع القدس/ غرب مستشفن ابن النفيس 
lujaintrvl@hotmail.com02/710196602/7101077-

mailto:alsanna-alabdli@hotmail.com
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كاهالطاعة للحج والعمرة والسياحة والسفر عيس فرحان الشبول وشر
Al Ta`a Travel & Tourism&Hajj 

&Umrah
Dإربد

، ي ، -،اربد -المتنب  ي
مجمع الشامي ،ط ارضن

بجانب مسجد الهاشمي
alta3a@yahoo.com02-720740702-7207407-

دروب الخي  للحج والعمرة والسياحة 

/ والسفر 
ً
الكرك سابقا

يكته ابراهيم السعايدة وشر
Droub Al khair Travel& Tourism & 

Hajj & Umrah
Dعمان

 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،شارع 

كة- ،ش مادبا68مادبا، - 2ط-عمارة الي 

ن203مكتب ، قرب كلية حطي 

saaydah1@yahoo.com79-97808884747666-

مؤسسة الحق للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
إربدAl Haq Travel & TourismDخالد محمد نزال العيس

،األحوال،البلد، بجانب،-  الشارع الرئيسي

بناية- االحوال المدنية و الجوازات   

االحوال

Alhaaq-travel@hotmail.com02-72460470

مؤسسة اراماس للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
عمانAramas Travel &TourismDمنذر احمد جمعه ابو محفوظ

،اميه بن عبد شمس  مجمع لؤاوة / العبدلي

،8العبدلي ،
info@masratravel.com46228124622814info@masratravel.com

عمانNasamat Travel & TourismDيوسف و محمد مسلمنسمات للسياحة و السفر والحج والعمرة
، ن ،شارع الملك حسي  ،بجانب 171 العبدلي

طة العاصمة شر
Nsmat-2012@yahoo.com46010924601093-

اء للسياحة والسفر والحج والعمرة اء للسياحة والسفر والحج والعمرةالي  البلقاءAl Bara` Travel  haj &  UmraDالي 
ن الباشا،عمان اربد الخط  عي 

، ،مجمع حامد التجاري40الرئيسي
albaratravel@live.com5372657--

مؤسسة الشهم للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يدة ،-إربدAl Shahem Travel & TourismDشهم الدين زكريا رضا الرسر هة-دوار القبة، ن --shahmumrah@yahoo.com0،الين

/ المؤذن للسياحة والسفر والحج والعمرة 

الغراء سابقا

المؤذن للسياحة والسفر والحج 

الغراء سابقا/ والعمرة 

Al Muezzin For Travel & Tourism, 

Haj & Umrah 
D56الملك طالل، عمارة رقم . وسط البلد، شالمفرقal_muezzin@yahoo.com

077-

0602602

إربدAl Kunooz Travel & TourismDابراهيم عبدالكريم سالم العبد هللاالكنوز للسياحة والسفر
-، ، 2، مجمع شوكت الشامي ،ط-الهاشمي ، 

15مكتب رقم 
alkunooz.jordan@hotmail.com2725600227252716-

كاهالفجر للحج والعمره والسياحة والسفر محمد الحايك وشر
Al- Fajer for haj and umrah and 

tourism
Dإربد

-، 1شارع سطعان الحسن،يونس الط،ط - 

ي
ن
عمارة يونس الطعاب

al_fajerhayek@yahoo.com2725275027252650-

وان للحج والعمرة والسياحة والسفر كاهالقي  عمانAl Kairawan Travel & Tourism Dعمر الحنيطي وشر
 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،ش 

ي333االمي  حسن،
،القويسمة ،ط ارضن

alkairawancompany@yahoo.com47360504736051-

ة للحج و العمرة ن كاهالقصور الذهبية المتمي  ن عوده وشر بالل روبي 
Al Qusour Al Thahabyah Al 

Motamayezeh 
Dعمان، ن ،شارع الملك حسي  -Belal_69@yahoo.com56511225651121،222 العبدلي

اء / اطاللة األردن للسياحة والسفر  الير

 
ً
/ سابقا

ً
القلوب البيضاء سابقا

عمانItlalat Al Ordan For Travel & ToursimDنور ابراهيم محمد ابو نجم

، ش ن عائشة التيمورية، مجمع الرقب . المقابلي 

 مكتب 1،الطابق 72، عمارة رقم 2التجاري 

2رقم 

At-jordan@hotmail.com
079-

8532339
00

انور شطناوي وسيف الدين عبيدات للحج 

والعمره والسياحة والسفر
عبيدات" سيف الدين"انور شطناوي و

Anwar Shantawi & Saif AlDin 

Abiedat Company
Dإربد

-، ،مجمع المدينة المنورة-ش الملك طالل،  

، 1ط 
anwar.shatnawi54@yahoo.com02/725998002/7259980-

info@arabtower-travel.com58298005829801www.arabtower-travel.com،وادي السي 6حي الصويفية،شارع الوكالت ،عمانARAB TOWER Travel & TourismDبرج العرب للسياحة و السفربرج العرب للسياحة و السفر

mailto:albaratravel@live.com
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عمانDerban For Travel & Toursim Dعلي سليمان جمعه ابو محفوظديربان للسياحة والسفر
،قرب االحوال 110 بدر،شارع الدستور،

المدنية
ali_abumahfoz@yahoo.com06/438161664388686-

األيام الذهبية للسياحة و السفر و الحج و 

العمرة

األيام الذهبية للسياحة و السفر و 

الحج و العمرة
Golden Days Travel & TourismDعمان

،المدينة المنورة، ، 3،الطابق 123تالع العلي

مكتب رقم 

3

manager@gd-tours.com554426255442610

ي للسياحة والسفر والحج والعمرة
ن
الشميساب

ي للسياحة والسفر والحج 
ن
الشميساب

والعمرة
Shmeisani Travel&TourismDعمان

،ش ي التل،. تالع العلي
، الجاردنز، 73وصفن

الطابق الثالث

303 + 302مكتب رقم 

Hazem_shmeisani@hotmail.com562234456823440

يالرواسي للسياحة و السفر والحج والعمرة
ن
الزرقاءAl Rawasi Travel & TourismDامجد عزت محمد الكسواب

-، طلوع, ،حي الضباط 0شارع الزرقاء القديم،  

الديرعمارة اللؤلؤة
odeh.mansor@yahoo.com05-393997705-39399770

الموحدين العالمية للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

الموحدين العالمية للسياحة والسفر 

والحج والعمرة

Al Mwahdeen International Travel 

& Tourism
Dعمان

 خربة السوق،مادبا،مجمع عمر،مجمع عمرو 

1 ، ط2سنير 
odeh.mansor@yahoo.com05-393997705-3939977www.mwahdentravel.com

يكتهاطيبة بال حدود للسياحة و السفر ن ابو دعابس وشر عمانTeebah  Unlimited Travel & TourismDفلسطي 
،فندق قرص 424 صويلح،ش الملكة رانيا،

1طيبة ،ط
Teebah99@hotmail.com53433255343116-

يكتهقريش للحج والعمرة والسياحة والسفر بسام المعالية وشر
Quraish For Hajj& Umra&Travel and 

Tourism 
Dعمان

ن بن طالل، ،الملك حسي  ، مقابل 171 العبدلي

فندق توليدو
quraish2013@yahoo.com46598164659814-

عمانAl Zahed Travel & TourismDابو ريا وفارسالزاهد للحج والعمرة والسياحة والسفر
، ن ،شارع الملك حسي  ،مجمع 143 العبدلي

ي/قمحية التجاري
الطابق االرضن

alzahed-2014@hotmail.com46530304653031

مؤسسة النور الذهبية للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
كاها فاطمة احمد عطية سالم وشر

Golden Light Foundation Travel & 

Tourism
Dعمان

، ن ،شارع الملك حسي   1 ط 143،143 العبدلي

مجمع قمحية التجاري
artest_mr@hotmail.com46129464612943-

مؤسسة قسورة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
ن الزرقاءQaswarah Travel & TourismDأمل عزت محمد حسي 

، ن ،عوجان، 3الرصيفة،شارع الملك حسي 

مثلث عوجان، بالقرب من بنك االسكان
Qaswarahtravel@mail.com5365520453655204-

نور التوحيد للسياحة والسفر والحج والعمرة
نور التوحيد للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

Noor Al Tawheed for Travel,Hajj and 

Umrah
Dام اذينة3، ط2شط العرب، ،-عمان،altawheed.travel@gmail.com55446615544661www.altawheed-travel.com

عمانHamalat Al-Doaa Travel &TourismDحملة الدعاء للسياحة والسفرحملة الدعاء للسياحة والسفر
، ن ،الملك حسي  ي 143 العبدلي

, ،الطابق االرضن

8مكتب 
aldoaatravel2017@yahoo.com46472724647271-

مؤسسة الواضح للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
المفرقAl Wadeh East Travel & ToursimDعلي ضاحي ذياب الصبيحات

-، مقابل, ،الخالدية-الشارع العام،- الخالدية  

يد الي 
alwadeh55@gmail.com2625666626256666-

الجمحاوي للحج والعمرة و السياحة و 

اليرس سابقا/ السفر 
كاه إربدAl Jamhawi Travel & TourismDزياد الجمحاوي وشر

،حي -مدينة إربد،شارع سطعان الحسن،

هة، ط ن 104، مكتب رقم 1الين
jomh6@hotmail.com9.623E+109.6227E+10-
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يكتهاالنفال للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانAl Anfal Travel & TourismDخميس ابو حسونة وشر
ة، بجانب 10المنارة،ابو طالب، ، عمارة عمي 

مخابز العبدلي
alanfal-2019@hotmail.com41404184140418-

ن للسياحه والسفر والحج  منابر الحرمي 

والعمره
السليحات والمحاميد والمناصي 

Mnaber Al Harameen travel and 

tourism and haj &umrah
Dعمان

، ن ،الملك حسي  ، 181 العبدلي ،مجمع العبدلي

ي
كة متسوبيسر بجانب شر

mnaber.alhramen2013@hotmail.com06-465951206-4659512-

مكتب التفاؤل للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكه اسامة العتلة وشر

Optimism for Tourism,Travel,Hajj, 

Umrah
Dعمان

،ضاحية 63االمي  الحسن،السلطان قالوون،

حي الجرن+ االمي  حسن، مجمع ابوعيشة 
optimismjo@hotmail.com7994947020

مؤسسة االستغفار للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
الزرقاءAl Isteghfar Travel & TourismDغالب عبدهللا جابر الزواهرة

-، حي الزواهرة،،حي الزواهرة، دوار/ الرئيسي   

ين الدلة، اول طريق بي 
allsteghfar.travel@gmail.com79791079353922213

/ الميقات للسياحة والسفر والحج والعمرة 
ً
حماد سابقا

يكه إربدAl -Megat Travel & ToursimDيحب  محمود هياجنه وشر
-،  شارع مجمع عمان الجديد، عمارة ا،الحي

ي  فوق بنك االتحاد/مجمع الصيداوي/الجنوب 
yahyahyajneh@yahoo.com79695494900

انوار عجلون للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
مخلص عوض محمود الصمادي

Anwar Ajloun for TRAVEL &Tourism 

Hajj and Umrah
Dعجلون

،وسط -شارع البعاج،– عحلون،وسط البلد 

البلد
anwarajloon@hotmail.com2642223526422235-

الزرقاءKhalayla Travel & TourismDابراهيم حمد طلب الخاليلةالخاليلة للسياحة والسفر والحج والعمرة
عوجان، سعد بن معاذ،،جبل االمي  حسن 

بجانب مسجد سعد بن معاذ
hamadalkhalaila@yahoo.com5365464053656087

/ تلبية للحج والعمره والسياحة والسفر
ً
المؤذن سابقا

كاه ن العودة هللا / سالم الغانم وشر ياسي 
ً
يكته سابقا وشر

Talbeyeh Travel & TourismDإربد

قرب الدوار /لواء الرمثا،خط الشام 

،،الرمثا  قرب /خط الشام/الرئيسي

ي ، الحي الجنوب  الدوارالرئيسي

talbiah2016@gmail.com2738161927381619

مكتب الحوري للحج والعمره والسياحه 

والسفر
،،مجمع شوكت الشاميإربدAlhawary for Travel and TorusimDمروان عبدالقادر فالح الحوري Alhawaryhaj@yahoo.com2725860027259900شارع الهاشمي

الخضي  للحج والعمرة والسياحة والسفر
عبد السالم وعبد الوهاب وعطا 

الخضي 
Al Khudair Travel & TourismDمادبا-، alkhudeir.jo@yahoo.com53250031القدس،،بجانب المجمع/شارع زيد بن حارثة

المقصد الدولية للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكهم حسنيه وفارس وشر

Al Maqsad Al Dowaleyeh for Travel 

and Tourism
Dعمان

،العبدلي  شارع اميه بن عبد -  العبدلي

شمس،فندق تول،فندق توليدو
almaqsad@live.com46160044616004almaqsad@live.com

ه للسياحه والسفر والحج والعمره ماهر زكريا محفوظ ابو عوضالسي 
AL Sera pilgrim Umra& Travel 

&Tourism
Dالزرقاء

،الملك طالل، 31الزرقاء،شارع الملك طالل ،
الوسط التجاري،حي - مقابل مطحنة زعيير

االمي  محمد مقابل مسجد االمي  محمد

maherabuawz@hotmail.com05-397366605-3973777

ي غانمجنة العطالت للسياحة والسفر
ن
عمانJannah Travel Dحكمت حسن وعوب

،خالد بن الوليد، ن ،عمارة برج 197جبل الحسي 

ن التجاري الحسي 

2ط

jannahtravel@yahoo.com56810955681094
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موك للحج والعمرة والسياحة  مؤسسة الي 

إربدAl Yarmouk Travel & TourismDفراس عبد العزيز محمود رفاعيوالسفر
-، ،،منطقة الهاشمية قرب مسجد/الهاشمي  

الهاشمي
alyarmouk.alrefai@yahoo.com2727460027274600

البيت الحرام للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
يكه احمد العوايشه وشر

Albiet Alharam for Hajj and Umrah 

& Tourism
Dإربد

ي سعيد، الشارع  لواء الكورة،دير اب 

،،مقابل المسجد الكبي  الرئيسي
amnngg5@gmail.com2652215126522151

اسدان الكعبة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
كاه صهيب يوسف العيس وشر

Asdan Al kabah for Haj &Umrah 

&Travel &Tourism
Dن ،إربد ي سعيد-لواء الكورة،الملك حسي  -asdanalkaba@yahoo.com02/652060002/6520600،دير اب 

ن للسياحة والسفر عمانYasmeen  Wings Travel & Tourism  Dالنيل االبيض للسياحة والسفراجنحه الياسمي 
مجمع -،حي الفضيلة 407 صويلح،الملكة رانيا،

1الطابق - جريسات 
info@whitenile-travel.com53738005373801www.whitenile-travel.com

مجموعة التوحيد العالمية للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
،-الزرقاءAlTawheed Group Travel &TourismDوليد محمود احمد عمري كة الكهرباء-شارع شامل، -altawheedgroup1@hotmail.com053938005،مقابل شر

عمانFirst Flight Travel & ToursimDالرحله األول للسياحة والسفرالرحله األول للسياحة والسفر
،امية بن عبد شمس، ،اللؤلوة الطابق 8 العبدلي

2
hamzah.aldweikat@hotmail.com55334555563455www.firstflight.com.jo

االء لخدمات الحج والعمره والسياحة 

والسفر

االء لخدمات الحج والعمره والسياحة 

والسفر

Alaa for Hajj - umrah -Travel & 

Toursim services
Dعمان

،امية بنت عبد شمس، ،مجمع 12 العبدلي

1ط, لؤلؤة العبدلي 
acc1@mawakebhotels.com46330444633055-

مواكب االردنية السعودية الدارة وتشغيل 

الفنادق

مواكب االردنية السعودية الدارة 

وتشغيل الفنادق

Jordan Saudi Arabian Mawakeb For 

the Management And Operation Of 

Hotels 

Dعمان

، سوق السلطان، ش خليل سالم . تالع العلي

المتفرع من شارع المدينة المنورة، عمارة رقم 

14

acc1@mawakebhotels.com56232225623323

ياإلجابة للسياحة والسفر والحج والعمرة
ن
ابراهيم حسن ابراهيم زيد الكيالب

Al Ejaba For Umrah Travel & 

Tourism&
Dعمان، ،سليمان النابلسي -alejaba_travel@hotmail.com56504005650401،حي اللويبدة19 العبدلي

حبيل غانم للحج والعمرة  مؤسسة شر

والسياحة والسفر
حبيل معاذ احمد غانم شر

Sharhbeel Ghanem Establishment 

For Haj, Omra, Tourisim and Travel
Dإربد

موك،-  /شارع الجامعة،عبندة ،دوار جامعة الي 

مجمع عبنده التجاري
sharhbeel@hotmail.com2724244727242447www.dioofalrhaman.com

يكتهنور القدس للسياحه والسفر والحج والعمره ماجد دهشان وشر
Noor Jerusalem for Travel and 

Toursim
Dن ،عمان ،الملك حسي  noor.Jerusalem@yahoo.com46333860noor.jerusalem@yahoo.com،28 العبدلي

عمانAseel Amman Travel & TourismDأصيل عمان للسياحة والسفرأصيل عمان للسياحة والسفر
ن  ،الملك حسي  حي جبل - العبدلي

قرب عمارة الصايغ/ ،جبل اللويبده21اللويبدة،
info@aseelammantravel.com46555814655581-

كاهجبل المكي  للسياحة والسفر والحج والعمرة نضال العموري وشر
JABAL ALMUKABER FOR TRAVEL 

TOURISM HAJJ & UMRAH
Dالزرقاء

الفاروق، . حي شاكر، ش/ الزرقاء، حي معصوم 

204بجانب محطة شداح، عمارة رقم 
jabal.almukaber2016@hotmail.com

079-

5903600
00

الزرقاءAl Albayt For Tourism & TravelDآل البيت للسياحه والسفرآل البيت للسياحه والسفر

-، هة 98الزهور، ن بجانب مسجد االردن-،الين  -

 فوق البان

جرش

al_albayt@outlook.com5393777553937776http://alalbeit.com

كاهالوفي  للسياحة والسفر عمانAlwafeer Travel & ToursimDاحمد عبدالمجيد الصمادي وشر
،اميه بن عبده بن شمس، ،عمارة 6 العبدلي

ف شر
Khiry.smedi.amman@hotmail.com46559824655983

mailto:acc1@mawakebhotels.com
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ياق للحج والعمرة والسياحة والسفر كائهالير احمد نارص منصور الشلول وشر
Al Teryak  for hajj and omrah and 

tourism andTravel 
Dإربد-، --at-tiryak@hotmail.com77 0099171،جنوب مدارس النهضة-عمر الختار،

مؤسسة فاطمة الزهراء للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
فاطمة سليم عبدهللا عيال عواد

Fatema Al-Zahra Travel & Toursim / 

White Wings Travel & Tourism
Dالطفيلة

،البلدية،عمارة البلدية الطابق،-  الرئيسي

ي
ن
ى/الثاب المنطقة الطفيلة الكي 

operation@whitewings-jo.com03-224360003-2243600-

وية للحج والعمرة والسياحة والسفر خالد عبدهللا فدعوس الخزاعلهالير
AlTarwiah Hajj & Umrah Travel & 

Toursim
Dالمفرق

-، بجانب باب-،وسط البلد-الملك عبدهللا،  

محطة القطار
altarwy1@gmail.com7978357580-

شوق وريتاج للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
فيصل خالد سليمان المحسن

Shaog & Retage for Hajj & Umrah 

Travel & Toursim
Dإربد

الحي /،قصبة اربد -مدينة إربد،شارع السينما ،

نهاية شارع السينما خلف /الملعب البلدي

االحوال المدنية والجوازات

retag.alhrm@yahoo.com2726260127262611-

اوي"اكرم العائدون للحج والعمره والسياحه والسفر ن يكه" ابو سعدون الجي  وشر
Alaadoun for haj and umrah and 

travel and toursim
Dالبلقاء

ن الباشا،داخل مجمع باصات، مببن -،البقعة-عي 

لجنة خدمات مخيم البقعة
ibrahim.hajja@gmail.com6472349406/4723494-

مؤسسه الفقيه للحج والعمره والسياحه 

والسفر
إربدAl Faqeeh Travel & TourismDمحمد احمد بركات فقيه

،. لواء الكورة،ش ي سعيد-الرئيسي -،دير أب 

مقابل المسجد الكبي 
alfaqihtravel@hotmail.com2652188026521880-

ي االقىص للحج والعمرة  المعراض / رواب 
ً
للحج والعمره والسياحه والسفر سابقا

يكه جرشRwabi  Al-Aqsa For Travel & ToursimDعبدالفتاح دبيسيه وشر
ن ،.مدينة جرش،ش ،وسط البلد -الملك حسي 

ي االسالمي بجانب البنك العرب 
ayedalodat@gmail.com247736002477360-

ي التل ،عمانAqsa Gate for Travel &ToursimDبوابة االقىص للسياحة والسفربوابة االقىص للسياحة والسفر
،وصفن -aqsa-gate@hotmail.com55332865533296،73تالع العلي

ي صنوبر،عمانTurab Teeba For Travel & Tourism Dعلي حسن سليمان ابو دعابستراب طيبة للسياحة والسفر والحج والعمرة
،شارع حسبن -Teebah99@hotmail.com53433255343116،72وادي السي 

الشام العربية للسياحة والسفرالشام العربية للسياحة والسفر
Al Sham AL _Arabia Travel & 

Tourism
Dعمان

،مجمع 2 صويلح،الملكة رانية العبدهللا،

ي
ن
3الطابق - دوار صويلح- المجدالب

mustafab21@yahoo.com53370705337090-

يال للسياحة والسفر والحج والعمرة مونير
يال للسياحة والسفر والحج  مونير

والعمرة
Montreal Travel & TourismDمعان

،مقابل مجمع 12معان،الطريق الصحراوي،

ة بسمه 2ط /االمي 
montreal2019naan@gmail.com3213677732136777-

ن للسياحة والسفر ن للسياحة والسفرالتوابي  عمانAlTawabeen For Travel & TourismDالتوابي 
، ،مجمع البنك االسالمي ،بالقرب 157 العبدلي

من عمارة الصائغ

ALTAWABEEN.COMPANY@YAHOO.CO

M
7909055600-

ن للحج والعمرة والسياحة والسفر  / الضفتي 
ً
التسامي سابقا

خالد شواقفة وعلي هياجنه
Al Defatain for Hajj, Umrah, Travel 

& Tourism
Dالزرقاء

الملك . الزرقاء، الوسط التجاري، ش
ن الحاج مراد/حسي 

hatem99jo@hotmail.com05-386555805-38655580

مؤسسة زهرة المدائن للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
اسماعيل سليمان حماد خليل

Zahrat Al Madaen Travel &Toursim 

Est.
Dإربد

حسن ،مجمع صيد،مجمع عمان،-  االمي 

الجديد
info@z-almadaen.com27257007--

يكهالهالالت للحج و العمرة والسياحة و السفر طه الهالالت وشر
Al Helalat for haj and Umrah 

andTravel and Tourism 
Dحي الفالحاتوادي موسquraish2013@yahoo.com321568170321568170-

mailto:ibrahim.hajja@gmail.com
mailto:hatem99jo@hotmail.com


فئة المكتب

Aتذاكر 

Bوافدة 

Cصادرة 

Dحج وعمرة 

Eداخلية حصراً 

 والمسموح لها ممارسة نشاط الحج والعمرة15/11/2020 حتى تاريخ 2020المكاتب المرخصة لعام 

يةإسم المنشاةاإلسم التجاري ن المدينةاسم المكتب باللغة االنجلي 
المنطقة، الشارع، رقم )العنوان 

ي الرئيسي(العمارة، تفاصيل أخرى
ن
وب يد االلكير websiteالفاكسالهاتفالي 

عمانAl Dyafah For Travel & TourismDالضيافة للسياحة والسفرالضيافة للسياحة والسفر

،امية بن عبد شمس بجانب الخطوط   العبدلي

/ طابق اول/ ،عمارة لؤلؤه العبدلي  8العراقية،

مكتب 

lubzeyada@gmail.com46553784655379-

ابراهيم ابو عفيفة ومحمود اسماعيلالصحبة للسياحة و السفر والحج و العمرة
Al Suhba &Travel &Tourism & Hajj 

&Umra
Dفية،التاج،عمان -alsuhbaumra@hotmail.com47050094705009،273حي االشر

دار االخيار للحج والعمرة والسياحة و السفر
دار االخيار للحج و العمرة والسياحة و 

السفر

Dar Al Akhyar  Haj&Umrah &Travel 

& Toursim 
Dعمان

ف، ،عبد الحميد شر ي
ن
،مجمع 91الشميساب

الصفوة التجاري
moath@daralakhyar.com56888155688817-

،عمانAl Mohammadeh Travel &Toursim Dمحمد خي  محرم و مأمون المحارمهالمحمدية للسياحة والسفر والحج و العمرة ي1سحاب،الشارع الرئيسي -abdullah.mehrem@gmail.com7777708800،الحي الغرب 

مؤسسة الوفادة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
إربدAl-Wefadah Travel &ToursimDفلحة رزق محمد غزاوي

-، ،الزحراوي،الهاشمي  -شارع الهاشمي

المصبغانية الشمالية،عمارة الزحراوي التجاري
wefadeh.2018@yahoo.com02-727702002-7277020www.wefadeh.com

عبق الفصول للحج والعمرة والسياحة و 

الفصول الذهبية/السفر 
عمانGolden Seasons Dالفصول الذهبية لالستثمارات الفندقية

،امية بنت شمس ، ،مجمع لؤلؤة 14 العبدلي

1 ط8العبدلي مكتب 
acc1@mawakebhotels.com5602222--

ن عبدهللا عبدالحميد حمدانطواف للحج والعمرة والسياحة والسفر مجدلي 
Tawaf Haj & Umrah & Travel & 

Tourism
Dي التل،عمان

،وصفن ي/،خلدا5تالع العلي
info@tawaf-jo.com53554455355448www.tawaf-jo.comاشارات البشيبر

إربدRahtak Travel & TourismDعيس خالد سليمان المحسنراحتك للسياحة والسفر
-، مقابل- االمي  حسن ،،مجمع عمان الجديد  

العالونة للرصافة
info@rahtaktravel.com02-724144402-7241444

مؤسسة عثمان بدر الخطيب للسياحة 

والسفر
عثمان بدر محمد الخطيب

Othman Bader Alkhateeb Travel & 

Tourism
Dعمان

يف نارص بن  ،الرسر تالع العلي

ي التل/ ،الجاردنز 135جميل،
وصفن

othman-75@hotmail.com56578000

ي للسياحة والسفر
كاهالمومبن ي وشر

خلدون المومبن
Almomani for hajj Umrah & Travel 

& Tourism
Dعجلون

، ،منطقة الصخرة، حي 0صخرة،الشارع الرئيسي

الجنيد
Quraish2013@yahoo.com

077224766

3/07721126

57/0795561

00

عمانCuba travel and tourismDكوبا للسياحة والسفركوبا للسياحة والسفر
ي التل،

،وصفن ،المدينة 210تالع العلي

ي/المنورة
ر
ق التالع الرسر

ibrahim@cuba-fly.com550001500

ن للسياحة والسفر والحج  النجم الممي 

والعمرة
البلقاءSuperStar Travel & TourismDمراد سعيد حسن عبد الهادي

-، ، المدخل/ البقعة/ ،البلقاء-المدخل الرئيسي  

مقابل بنك القاهرة عمان/ الرئيسي للمخيم .
info.superstar1@yahoo.com47220254722025-

عمانMadrid Travel & Tourism Dمدريد للسياحة والسفرمدريد للسياحة والسفر
، ي ،ابو الفداء االيوب 

ن ،مببن رقم 3جبل الحسي 

ي/ 3
.الطابق االرضن

Odai@holylandjo.com56639395663938-

ي التل، عمارة رقم . الجاردنز، شعمانFirst Line Travel & TourismDاحمد فوزي بدر زهرانالخط األول للسياحة والسفر
116firstline2020@outlook.com56666160وصفن

mailto:firstline2020@outlook.com

