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كاهالوقت للسياحة والسفر عمانTime Travel and TourismCصالح احمد الزيتاوي وشر
، عبدهللا غوشة، ،البيادر، مجمع 1وادي السير

2العيساوي، ط 
58584885856880Nihad@timetours-jo.com -

عمانHawaii ToursCسائد ميخائيل جميل حنانيامكتب هاواي للسياحة والسفر
ي التل،

، وصف  ،مقابل مطعم 36تالع العلي

فوق مطعم الكلحة-2ط -الطازج 
5602010-115602011hawaitours2003@hotmail.com-

عمانAl Osol Travel  & TourismCطارق ابو شحاده ومحمد عبدهللااالصول للسياحة والسفر
،المدينة المنورة، -،دوار الواحه210تالع العلي

ي
مقابل مدارس عمر المختار،ط ارض 

5500015-alaa@alosoolfly.com-

الثنائيه للسياحه و السفرالثنائيه للسياحه و السفر
AlThuna'yeh Travel & 

Tourism 
Cعمان

،الينابيع  ،خربة 10،(الوكاالت)وادي السير

203 مكتب  مجمع االسدي 2ط, الصويفية 
58686855868681saleem@planetjo.com0

ي وعطاف أبو العينير خمس نجوم للسياحة والسفر
 عزيز عبد الغن 

Five Stars For Travel & 

Tourism
Cعمان، ،سليمان النابلسي ي12 العبدلي

، الطابق االرض 
4628881/2/

3
4628884gm@five-starstours.com-

عمانRahaf Travel & TourismCعصام جواد عبداللطيف ابوغزالةرهف للسياحة والسفر
، ،الملك حسير  -،مقابل وزارة مالية 78 العبدلي

ي
قرب الجمارك ، ط ارض 

46559364655938rahaftours@hotmail.com-

عمانThe Yacht Travel & TourismCاليخت للسياحة و السفراليخت للسياحة و السفر
ي التل،

،وصف  ،مجمع يوسف 112تالع العلي

كة-1 ط2سير  ي، حي الير مقابل جير
56777875677787samer@yachttrvl.comwww.theyachttravel.com

الخط الرسي    ع للعطالت والسياحة 

س/ والسفر  اكسير
عدل لالستثمارات السياحية

Express Holiday Travel & 

Tourism Company
Cعمان

ي التل،
،وصف  ي 133تالع العلي

 
،البنك االردن

ي
الكوينر

5639222-gm@express-jo.com-

،المدينة المنورة،عمانZakros Travel & TourismCزاكروس للسياحة والسفرزاكروس للسياحة والسفر 198،55344435534423info@zakrostravel.comwww.zakrostravel.comتالع العلي

يكهالحطيم الماسي للسياحة والسفر رائد ابراهيم العدوان وشر
Al Hateem Almasi Travel& 

Tourism
Cعمان

ة تغريد،،مجمع سمارة  مرج الحمام،شارع االمير

التجاري 

'1

573683165736831alhateem-almasi@hotmail.com

 سحر العالم للسياحة والسفر سحر العالم للسياحة والسفر
Magic World Travel & 

Tourism
Cعمان

،عامربن  تالع العلي

ية.ش/،خلدا50مالك، 2ط/المدارس االنجلير 
6533394965373710info@magicworldvip.comwww.magicworldvip.com

مؤسسة الخيول الذهبيه للسياحه 

يوالسفر
ر
محمود محمد احمد داوود الدسوق

GOLDEN HORSES TRAVEL & 

TOURISM 
Cعمان

ف، ،عبد الحميد شر ي
 
، مقابل 108الشميسان

فندق الكومودور
56244665622514info@goldenhorses-travel.comgoldenhorses-travel.com

يكهعير الزمن للسياحة والسفر عمانTime Travel JordanCجهاد نزال وشر
،المدينة المنورة، ،مجمع 246تالع العلي

، ط ي
2العبوسر

55117305511720operation@timetravelamman.com
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عمانDAMAS HOLIDAYSCالصخرة للسياحة والسفرداماس للعطالت

،شارع عبدهللا غوشة، ،مجمع 31وادي السير

مكتب  - 3الطابق -رائد خلف التجاري 

201

79925888865511971Y.ABDO@DAMASHOLIDAYS.JO

الراين للسياحه و السفرالراين للسياحه و السفر

Rhine Travel and Tourism/ 

Booking Express Travel & 

Tourism

C205،مكتب 11حي الصويفية،ش الوكاالت،عمان
5866571/4/

7
5866574accounting@alrhine.comwww.alrhine.com

عمانpomalo travelCبوملي للسياحه والسفربوملي للسياحه والسفر
،الكندي،  برج 55مكتب  , 5،ط2تالع العلي

الكرادشة
5526500-r.dababneh@pomalotravel.comwww.pomalotravel.com

عمانMarmara Travel & ToursCمرمره للسياحة والسفرمرمره للسياحة والسفر
، خالد بن الوليد، ،مجمع 193جبل الحسير 

ي 
بجانب البنك التجاري, عادل القاسم ط أرض 

56920205681452Moutasem@marmara-tours.comwww.marmara-tours.com

يكهلوريت للسياحة والسفر والحج والعمرة ي جادهللا وشر
إربدLuarette Travel & TourismCمازن حسن 

-، ي ،
 
،بجانب-ش الحصن الملك عبدهللا الثان  

عمارة السيالوي-البنك االهلي 
27244112-laurette.tours@hotmail.com-

عمانCarnival Tours & TravelCكرنفال للسياحة والسفركرنفال للسياحة والسفر
 مرج الحمام،يعقوب اسحق 

،مجمع العدوان التجاري9شابسوغ،
5734400-gm@carnival-jo.comwww.carnival-jo.com

،-إربدHaifa Travel and TourismCلؤي عبد حماده عللوهحيفا للسياحة والسفر ، ي
02/7255552،حي الملعب0عبدالقادر الحسين 

02/725552

0
info@haifatravel.comwww.haifatravel.com

إربدHalawa For Travel & TourismCايهاب محمد سعيد حالوةحالوة للسياحة و السفر

 مجمع عمان الجديد شارع مجمع،-

 -الصيداوي،مجمع الص،مجمع عمان الجديد

الصيداوي

02-7258834
02-

7258835
info@halawatravel.comwww.halawatravel.com

عمانSinamees Travel& TourismCاللمسة الذهبية للسياحة والسفرسيناميس للسياحة والسفر
، مجمع سامي  ،زين الدين العاملي وادي السير

خواجا
5825515/65825514info@sinameestravel.com-

عمانBig Ben Travel & ToursimCبيج بن للسياحة والسفربيج بن للسياحة والسفر
ي التل،

،وصف  ،جوهرة الجاردنز 78تالع العلي

5مكتب1،ط
56240405624423mqasqas@bigben-jo.com

عمانProtocol Travel and Toursim Cبروتوكول للسياحه والسفربروتوكول للسياحه والسفر
،شارع 16حي الصويفية،حسير  العظمات،

بية الدخل الوكاالت مقابل ض 
58686405868639info@protocol-travel.comwww.protocl-travel.com

ف،عمانMillion Travel &ToursCمليون للسياحة والسفرمليون للسياحة والسفر ،عبد الحميد شر ي
 
91،56534445653440INFO@MILLIONJO.COMWWW.MILLIONJO.COMالشميسان

عمانModern Tours &Travel Cالعرصيه للسياحة والسفرالعرصيه للسياحة والسفر
 سامي 1حي الرونق،مسعود بن ناض ،

303خ،مكتب 
58333945833283info@moderntours.comwww.modrn tours.com

عمانRoma Travel & TourismCروما للسياحة والسفرروما للسياحة والسفر

،شارع عبد الحميد شومان  ي
 
الشميسان

، مقابل العالونة 21، ،بجانب فندق كمبنسكي

للرصافة

5688855-Anas@romatraveljo.comromatraveljo.com
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عمانGhair Shekl Travel& TourismCمها صالح نمر صالحيمكتب غير شكل للسياحة والسفر

، داور 445 صويلح،الملكة رانية العبدهللا،

صويلح، بجانب سامح مول، حي الفضيلة ، 

2مجمع سماوي ، ط

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

كرم / مكتب االسد للسياحة و السفر 
ً
الضيافة سابقا

عمانLion Travel and ToursimCعمر يحنر محمد السعود
ف، ،عبدالحميد شر ي

 
،مجمع 112الشميسان

الفردوس
56566225656623info@liontraveljo.com-

عمانLameece Travel & TourismCاللميس للسياحة و السفرلميس للسياحة و السفر

جبل اللويبدة،كلية 

يعة، ،جبل اللوبيدة،قرب 1ط/9الرسر ،العبدلي

دوار باريس

46575704657569reservation@lameecetours.com-

اق للسياحة والسفر إربدBuraq Travel & ToursimCاحمد عبدالعزيز عيس الرواشدةالير

، ش ي األمير حسن،اشارة الدفاع، . الحي الجنونر

،  10مجمع دكتور زياد خصاونة، عمارة رقم 

1ط

02-7101199
02-

7101199
buraqtourism@outlook.com

يكتهايمن خليل عبد القادر للسياحة والسفر ايمن خليل عبد القادر وشر

Ayman Khalil Abdl Kader 

Travel & Tourism / Alaska 

Travel

Cعمان

،المدينة المنورة،الباسم  ،مقابل 2تالع العلي

، مكتب 2مستشف  ابن الهيثم، مجمع الباسم 

5، ط 155

5564040-operation@alaskajo.com-

وكالة عكا للسياحة والسفر
ي 
 
ف عون علي فايز عبد الرحمن واشر

يده الرسر

Akka Travel & Tourism 

Agency
A+Cإربد

،شوكت الش،طابق  مدينة إربد،شارع الهاشمي

ي عمارة شوكت الشامي
االرض 

02-7249300
02-

7249200
akka_tours@yahoo.com-

عمانNational ToursA+Cاألهليه للسياحةاألهليه للسياحة
،رفيق العظم، ي

 
، 23الشميسان ،منطقة العبدلي

2خلف حديقة االمير هاشم للطيور،ط

5653999-

8/5682053-

4

5680424bater@nationaltours.cc-

قيون للسياحة والسفر مكتب الرسر
قيون لالستثمارات السياحية  الرسر

المحدودة المسؤولية
The Orientals Travel Services  A+Cش عبدالحميد بن باديس،عمان، ي

 
22،56076095683876Orientals@otigroup.comwww.otigroup.comالشميسان

ي لالستثمارات السياحيهالمغامرة للسياحة والسفر الروانر
Adventure Travel and 

Tourism
A+Cعمان

،ش - ،الرابية 21عبدهللا بن رواحة،. تالع العلي

مجمع لؤلؤة الرابية
55410005535706info@adventure.jowww.adventure.jo

،شارع عبد الحميد شومان،عمانAL-Tahadi Travel And Tours A+Cالوجدان للسياحة والسفرالتحدي للسياحة والسفر ي
 
-7،56772175664180mousa@tahaditours.com.joالشميسان

امير  لبيب امير  قمحيهالميادين للسياحة والسفر
Al-Mayadeen Travel & 

Tourism
A+Cالملك حسير  ،عمان، - 143،46505024650502amin_qamhia@hotmail.com العبدلي

االردنية الحديثة للسياحة والسفراالردنية الحديثة للسياحة والسفر
Modern Jordan For  

 Travel &Tourism Company
A+Cعمان

، ي
 
،الملك عبدهللا الثان ،حي 441وادي السير

2ط-بناية الخال - الدوار الثامن- الجندويل 
06-5863808

06-

5863807
administration@manaseertmc.comwww.manaseertmc.com

ي للسياحة والسفر والحج 
وليد الغاليين 

يوالعمرة
وليد جميل اسعد الغاليين 

Waleed Al Glghalayini Travel 

& Tourism
A+C+Dعمان

،ش ي االمير هاشم بن الحسير  . عبدون الجنونر

ي بالزا21،
،دوار عبدون مجمع ماض 

59292555929256basim@alghalayinitravel.comwww.alghalayinitravel.com

mailto:buraqtourism@outlook.com
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المرسى للسياحة والسفر وخدمات الحج 

والعمره
عمانAl Masra Travel & TourismA+C+Dبشير احمد جمعه ابو محفوظ

،امية بن عبد شمس لؤلؤة / العبدلي

، ،عمارة لؤلؤة العبدلي8العبدلي
46228124622814info@masratravel.comwww.masratravel.com

مؤسسة أنوار الدلة للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
يكه محمد حمدان وشر

Anwar Al Dallah Travel & 

Tourism
A+C+Dعمان

، ،الملك حسير  ،مقابل المستشف  - العبدلي

5عمارة عقاركو ،ط-االسالمي 
56997245659988o.farahn@anwaraldallah.com-

يكتهالراية للحج والعمرة والسياحة والسفر الزرقاءAl Raya Travel & TourismA+C+Dمحمود علي درادكه وشر
،الوسط التجاري ،حي الحسير  91قاسم بوالد،

مقابل جامع العرب, 
5396335353933313ALRAYA06@hotmail.com

،عمانArak Travel & TourismA+C+Dاراك للسياحة والسفراراك للسياحة والسفر ،سليمان النابلسي 49،56875655687565info@araktours.comwww.araktours.com العبدلي

يكتهمكتب االمل للسياحة والسفر الزرقاءAl Amal Travel & TourismA+C+Dعيس عفانه وشر
-، بجانب مشاوي النواس-الزرقاء،الملك طالل،

مقابل مطعم ابو اكرم
4799222-essa.afaneh@alamaltt.comwww.alamaltt.com

يكتهالعطلة االردنية للسياحة jordanholiday@yahoo.co.ukwww.jordanholiday.com-45529444،ط164حي أم السماق،مكه،عمانJordan Holidays TravelB+Cعلي الرواشدة و شر

يكهالسبيل للسياحة والسفر ، بير السبع،عمانAl Sabeel Travel & ToursC+Dمعتصم زياده وشر 56996635699669info@alsabeeltravel.com0،مجمع الوفاء6جبل الحسير 

كة السعوديه لخدمات الحج والعمره  الرسر

والسياحه والسفر
يكته طارق الحتامله وشر

AlSaudi for hajj and umrah 

and tourism and travel
C+Dعمان

،اميمه بن عبد شمس، ، فندق 32 العبدلي

توليدو
46211114645222Alsauditravel1@hotmail.comwww.alsauditravel.com

ي وقاص،عمانDakkak HolidaysC+Dالكونية لالستثمارات السياحيةالدقاق للعطالت 155339755524677accounting@dakkakholidays.comwww.dakkakholidays.com،ام اذينة ،ط37سعد بن انر

عمانAfamia Travel and TourismC+Dافاميا للسياحة والسفرافاميا للسياحة والسفر
،مجمع أنوار 19حي الصويفية،شارع باريس،

101،مكتب 1، ط 2باريس 
58668025866804kifah.alsayyed@afamiatravel.com-

يكههوازن للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانHawazen Travel & TourismC+Dمنذر كمال وشر
حي الصويفية،عبدالرحيم الحاج محمد،مجمع 

يا مول مجمع الواحة  2الو،مقابل جالير
46430004642926info@hawazentravel.comwww.hawazentravel.com

محمد عبدهللا محمد ريحانالذاكرين للسياحة والسفر والحج والعمرة
Al Thakereen Travel  & 

Tourism 
C+Dعمان

، ، الملك حسير  كة 240 العبدلي ، بجانب شر

جت
56662625666262Info@althakereen.com-

ي للسياحة والسفر والحج والعمره
كاهالغاليين  ي وشر

احمد الغاليين 
Ahmed Al-Ghalayini & 

Partner Company
C+Dعمان

ي صوبر،
، حسن  ،البيادر  ،ط 21وادي السير

ي
ارض 

5866566-basim@alghalayinitravel.comwww.alghalayinitravel.com

عبد الرحمن احمد خليل تيلختسابيح للحج والعمرة والسياحة والسفر
Tasabeeh  For Travel & 

Tourism
C+Dالزرقاء

-، ،الزرقاء الجديدة، مجمع سامح36،61شارع   

التجاري
05-3856030

05-

3856040
Tasabeeh.12@gmail.com0
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السنديانه للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكته عبدهللا القرعان وشر

AlSandyanih Travel 

&Toursim and Haj and Umrah
C+Dعمان

ي صوبر،
،شارع حسن  ،مقابل 85وادي السير

البنك االهلي
58189405818940travel.and.toursim@hotmail.com-

يقير  الهدى للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

يقير  الهدى للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Yaqeen TravelC+D1،60365533044مكة،.حي أم السماق،شعمان-info@yaqeen.travel-

عمانRotana Travel & TourismC+Dروتانا للسياحة والسفرروتانا للسياحة والسفر
ي التل، 

،الجاردنز وصف  ،مجمع 109تالع العلي

حمادة التجاري

 065540440-

5544414
65540442gm@travelrotana.com-

يكتهالكوفيه للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانAl Kufiyah Travel C+Dمحمد العلي وشر
،امية بن شمس، ،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي

ي
العبدلي ط االرض 

6463626264636263info@alkufiyah.comwww.alkufiyah.com

سبارتا للسياحة والسفر والحج والعمرة
سبارتا للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Sparta Travel &TourismC+D582668865826686-206،مجمع انوار باريس 19حي الصويفية،باريس،عمانmarketing@sparta-travel.comwww.sparta-travel.com

النيشان للسياحة والسفرالنيشان للسياحة والسفر
Al Neshan Travel and 

Tourism
C+Dعمان

،امية بن عبد شمس، ،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي

العبدلي
46311550muhannad@alneshan.com0

ي(وكالة ابو السعود)وكالة القدس للسفر  ،الملك حسير  ،عمانJET-Jerusalem Express TravelA+B+Cابو السعود والشهانر 53،46221514651125info@jet.jowww.jet.jo العبدلي

ا للسياحة اء للسياحة و السفربير ف،عمانPetra Travel & Tourism A+B+Cالبير ،عبدالحميد شر ي
 
101،56971025697104fadi.m@pttco.comwww.pttco.comالشميسان

امير  قعوار وأوالدهسياحة وسفر/ امير  قعوار واوالده 
Amin Kawar & Sons Travel & 

Tourism
A+B+Cف،عمان ،عبد الحميد شر ي

 
24،56046765604649reem.andoni@kawar.comwww.kawartours.comالشميسان

ي التل ،عمانSun Tours Travel & TourismA+B+Cم.م.النهضة للخدمات التجارية ذمكتب الشمس للسياحة والسفر  وهنر
56624225662422hr@suntours.jowww.suntoursjo.com،وادي صقرة242عرار مصطف 

عمانRoyal ToursA+B+Cالملكية االردنية للسياحة والسفررويال تورز
 الحي السهل 7،الدوار 1شارع عبد هللا الحمود،

مبن  مسافرين الملكية االردنية , 
58228115827602dmc@royaltours.com.jowww.royaltours.com

قية للسفر والسياحة قية للسفر والسياحةالرسر ، مرتض  الزبيدي،عمانEastern Travel &TourismA+B+Cالرسر -46211124621113amani.qassim@eastern.com.jo،العبدلي10 العبدلي

يكتهمؤسسة تانيا للسياحة والسفر عمانTania ToursA+B+Cبشارة صوالحة وشر
، ،شارع الملك حسير  ، مجمع 224 العبدلي

، ط 3روبير 
46111414633719info@taniatours.com.jowww.taniatours.com.jo
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كاهوكالة البوادي للسياحة ،عمانBawadi ToursA+B+Cعطا ابو طاعة وشر ي
-3،58000505922411aliya@bawaditours.netحي الصويفية،سعيد المفنر

اء للسياحة والسفر المروج الخرص 
اء للسياحة والسفر  المروج الخرص 

م.م.ذ

Green Meadows Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

ي وقاص بناية  -30بناية رقم -شارع سعد بن أنر

،ام اذينة30الناعوري، 
50044555004456gmtt@naouri.comwww.naouri.com

ي للسياحة عمانGolden Crown ToursA+B+Cسالم سليم الياس عودهمكتب التاج الذهنر
،ش المدينة المنورة، ،ط 137تالع العلي

5
55112005511202director@goldencrown.jowww.goldencrowntours.com

عمانGreen Arrow ToursA+B+Cالسهم االخرص  للسياحة والسفرالسهم االخرص  للسياحة والسفر
،سليمان الطوقان،ال يوجد،  حي الصالحير 

1الصويفية،  مجمع آدم ، الطابق 
55288005528977fdakkak@gat.jowww.gat.jo

الفا الدولية للسياحة والسفرالفا الدولية للسياحة والسفر
Alpha International For 

Travel & Toursim
A+B+Cعمان

ف، ،عبد الحميد شر ي
 
،عمارة 61الشميسان

اند ،ط 1سير
56671005667102info@alpha-intern.comwww.alpha-intern.com

عمانEagles Travel &TourismA+B+Cالنسور للسياحة والسفرالنسور للسياحة والسفر
،. ش قرب البنك -،وسط البلد 39الملك حسير 

ي- المركزي 
مقابل ساعات كاسيو، ط ارض 

46456404623806info@eagles.jo-

الرؤيا للسياحة و السفر
ايام / الرؤيا للسياحة و السفر 

الشمس
Vision Travel & TourismA+B+C46جبل عمان،الملكة نور،عمان،

5858322 - 

0777066091
5819368hamzeh.khashman@jordanaviation.jo-

عمانRimal Travel & TourismA+B+Cرافع الطاهات وايمان الحياريرمال للسياحة والسفر
،المدينة المنورة، ،بير  جرس 240تالع العلي

3، ط1مجمع سعد , الواحة وجرس الجامعة 
5511835/65511820rimaltours@nets.com.jo-

انس للسياحة والسفر انس للسياحة والسفرمالير ، جابر بن حيان،عمانMaltrans Travel & TourismA+B+Cمالير ي
 
40،5004800الشميسان

06-

5626142
amjadmuzaffar@maltrans.comwww.maltrans.com

عمانSareen Travel & Tourism A+B+Cطلعت فريد علي حسير سارين للسياحه والسفر
،الرابيه، مجمع زياد الدباس، 19شارع السالم،

205، مكتب رقم 2ط

5535095/55

35094
5532074sareen12@yahoo.comwww.sareentravel.com

المنجد للسياحة والسفرالمنجد للسياحة والسفر
Al Munjed Travel and 

Tourism
A+B+Cي6،الدوار 95شارع زهران،عمان

55505555550567info@creative-tour.comwww.creative-tour.com، ابراج اعمار،ط ارض 

يكتهسماره للسياحة والسفر عمانSamara Travel & TourismA+B+Cفادي سماره وشر
،المدينة المنورة، ،مجمع النور 1تالع العلي

4التجاري، ط
55425725542512rima@samara-travel.net-

المدراء للسياحة والسفرالمدراء/ مسار لالستثمارات السياحية 
Travel Masters / Almudara 

For Travel & Toursim
A+B+Cعمان

،شاكر بن زيد ، ، بجانب 58العبدلي ي
 
،شميسان

كازية الحدائق
56223455620091holidays@travelmastersjo.comwww.travelmastersjo.com

يكهكريستال للسياحة والسفر ي وشر
 
55106105936264thamer@crystaltours-jo.comwww.crystaltours-jo.com،عبدون الشمالي7زهران،كمال جنبالط،عمانCRYSTAL TOURS A+B+Cثامر الحوران
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ينال للسياحة والسفر واالسكانات 

(ترافكس)

ينال للسياحة والسفر واالسكانات 

(ترافكس)

Yanal Travel &Toursim 

Housing / TRAVEX
A+B+C3255388885534888محمد علي جناح، عمارة رقم . عبدون، شعمانGmanager@travexjo.comwww.travexjo.com

االصالة للسياحة والسفرالمستشار للعطالت وللسياحة والسفر
Adviser Holidays for Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

ي التل،
،وصف  مجمع اري    ج - 3،ط210تالع العلي

التجاري
55383255523411ahmad@advisertours.comwww.adviserholiday.com

مجموعة  ترافكو القابضة للسياحة 

والسفر واالستثمارات السياحية والفنادق
يف ناض بن جميل،عمانTravco JordanA+B+Cاالردن/ مجموعة ترافكو القابضة  ،الرسر ي

 
5666866-2،06الشميسان

06-

5666877
travco.jordan@travco.comwww.travcotravel.jo

عمانCompass HolidaysA+B+Cالبوصلة للسياحة والسفرالبوصلة للعطالت
،ش ي

 
ف،. الشميسان ،عمارة 112عبدالحميد شر

ي
الفردوس، الطابق االرض 

5680188- 

5639330
5690491essam@compass-holidays.netwww.compass-holidays.net

ق للسياحة و السفر ق للسياحة و السفرنجمة الرسر ،اسماعيل حجازي،عمانOrient Star travel &TourismA+B+Cنجمة الرسر 8،55255995525826Ticketing1@orientstarjordan.netwww.orientstarjordan.netتالع العلي

ونزية للسياحة والسفر ونزية للسياحة والسفرالسماء الير السماء الير
Bronze Sky Travel And 

Tourism
A+B+Cعمان

كة، ش ، الجاردنز، حي الير ي . تالع العلي
وصف 

1، ط51التل، عمارة رقم 
55396605538660ibrahim.maayah@bronzsky.comwww.bronzeskygroup.com

عمانLamar TravelA+B+Cالمار للسياحة والسفرالمار للسياحة والسفر
باريس، مجمع انوار باريس، . الصويفية، ش

207، مكتب 2، الطابق 19عمارة رقم 

079 

9276581
motaz@lamarjo.com

تاج )األخطبوط / جت للسياحة والسفر 

 (محل
ً
سابقا

عمانJTT Travel & ToursA+B+Cجت للسياحة والسفر

،جبل 6الكلية العلمية االسالمية،.  زهران،ش

كونتينانتال األردن،  عمان، بناية فندق االنير

ي
الطابق األرض 

646484704648490info@jtt.com.jowww.jtt.com.jo

عمانAmazing Travel & TourismA+B+Cبافاريا للسياحة والسفربافاريا/المذهل للسياحة والسفر
، ي
 
،شارع عصام العجلون ي

 
،قرب 1الشميسان

،شقة  ي الرئيسي 305البنك العرنر
6567655565676557

info@bavariatours.jo; 

haitham@bavariatours.jo
www.bavatours.jo

عمانGlobal Travel & ToursimA+B+Cالكون للسياحة والسفروكالة شذى العالمية للسياحة والسفر
، ،الملك حسير  ،مقابل البنك 53 العبدلي

المركزي
46290004629003osama@globaltravel-jo.comWWW.globaltravel-jo.com

الرفاهية للسياحة والسفرالرفاهية للسياحة والسفر
Royal Luxury Travel & 

Toursim
A+B+Cشعمان ، 12555233315523391info@royalluxurytours.comroyalluxurytours.comمكة، عمارة رقم . وادي السير

،عمانSteps Travel & ToursimA+B+Cرامي فارس حمدان الجدعخطوات للسياحة والسفر 49،46131234614123STEPS@AMADEUS.JOfacebook.com/stepstravel المدينة،الملك الحسير 

ونية للسياحة والسفررينيه للسياحة والسفر عمانRene Travel & TourismA+B+Cاإللكير
،خليل السالم، ،خلدا، مجمع 24تالع العلي

2الرواد التجاري، ط
55636345563165anas@rene.jowww.rene.jo

ي للسياحه والسفر 
 
عمانOne World Travel & ToursimA+B+Cعالم واحد للسياحة والسفرعالم واحد/ الفياق

،عبدهللا غوشة، ،مجمع 1وادي السير

ي/3ط /الدوار السابع -العيساوي  حي الروانر
58144665814467info@owtjo.com-

http://www.travexjo.com/
http://www.bronzeskygroup.com/
mailto:motaz@lamarjo.com
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-55620705562073info@yaratours.jo،ام اذينه7 زهران،مكة المكرمة،عمانYara Travel &TourismA+B+Cيارا للسياحه والسفريارا للسياحه والسفر

إربدClassic Travel & ToursimA+B+Cالتقليدية للسياحة والسفرالتقليدية للسياحة والسفر
عمر المختار، فوق بناية زمزم-الثالثير . ش

26الروضة، عمارة رقم 

079 

0585028

02-

2739369
alitradat5@gmail.com

طريق االردن للسياحة والسفرطريق االردن للسياحة والسفر
Jordan Road Travel & 

Toursim
A+B+Cعمان

،بجانب البنك 103عرار،-  زهران،وادي صقرة 

103خلف بناية -القاهرة 
46588104658891maz@jordan-road.comwww.jordan-road.com

البسفور للسياحه والسفرالبسفور للسياحه والسفر
Bosphorus for Travel & 

Tourism Agency
A+B+Cعمان

،ممدوح الرصايره  خلف شارع -وادي السير

ي20مكة، ،حي الروانر
552273/4-fadi@bosphorus.com.jowww.maximumstore.com

عمانLevel Travel & TourismA+B+Cعزات كامل ابراهيم الخطيبالمستوى للسياحة والسفر
-، ي95المدينة المنورة، منطقة وادي/،حي الروانر  

السير
58856565856970info@level-travel.comwww.level-travel.com

،-عمانTravel HarmonyA+B+Cالتناغم للسياحة والسفرالتناغم للسياحة والسفر 58586865858918khader@travelharmony.netwww.travelharmony.netوادي السير/ ،السابع4المودة،. ش

مفاتيح االردن للسياحة و السفرمفاتيح االردن للسياحة و السفر
Keys Jordan Travel and 

Tourism  
A+B+Cعمان

،الملكة علياء  فندق جراند -جبل الحسير 

الحي المدينة /باالس،داخل فند،دوار الداخلية

عرجان/الرياضية

06-5664449
06-

5657570
gm@keysjordan.comwww.facebook.com/keystraveljo

المقر للسياحة والسفرالمقر للسياحة والسفر
Al-Maqar for Tourism and 

Travel
A+B+Cعمان

، ي
 
،عصام العجلون ي

 
، 10الشميسان

ي
،الطابق االرض  العبدلي

56267005626701malzaghlawan@cozmotravel.com0

259337115931726johny@blisstravelgroup.com0،عبدون الشمالي ،الطابق 25 زهران،القاهرة،عمانMaqsura Travel &Tourism A+B+Cالمقصورة للسياحة والسفرالمقصورة للسياحة والسفر

عمانBoarding PassA+B+Cبطاقة الصعود للسياحة والسفربطاقة الصعود للسياحة والسفر

            المدينة المنورة،عمارة ال،دوار الكيلو،-

                                                                      

                                                                      

58336600
bassam.qussous@boardingpassjo.co

m
www.boardingpassjo.com

ي38شارع عبد هللا غوشه،عمانKayed Tours A+B+C+Dورثة ياسير  خليل كايد كايدمؤسسة كايد للسياحة
58509095868055wael@kayedtours.comwww.kayedtours.com، مجمع الحسين 

ي للسياحة والسفر
 
كاهالهان ي وشر

 
عمانAl Hani Travel &ToursimA+B+C+Dمحفوظ ابو الق

، ،الملك حسير  ،مقابل عمارة 187 العبدلي

جوهرة القدس

5695701/2/

3/4
5695705info@alhanitravel.comwww.alhanitravel.com

ي حسنمكتب رمادا للسياحة
 
،عمانRamada ToursA+B+C+Dنبيل وهان 39،46390504659205nabil@ramadatours.comwww.ramadatours.com المدينة،الملك حسير 

mailto:alitradat5@gmail.com
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عمانMurjan Tours & Travel A+B+C+Dعطاهللا سليمان حسير  ابو عسافمكتب مرجان للسياحه والسفر
،حي وادي 21حي الصويفية،عبد هللا غوشه،

ي
الرسور مجمع شعبان التجاري، ط ارض 

58222615827990murjan4@hotmail.com-

عمانDallas Travel & TourismA+B+C+Dداالس للسياحة والسفرداالس للسياحة والسفر
، ،شارع الملك حسير  ،  مقابل 206 العبدلي

يا مجمع جالير
56663005666308info@dallasjo.comwww.dallasjo.com

االوائل للسياحة والسفراالوائل للسياحة والسفر
Travel One For Travel 

&Toursim 
A+B+C+Dسلمان القضاة ،عمان، ي 12،59020005937777admin.amm@travelonegroup.comwww.travelonegroup.comعبدون الجنونر

كاهالمجد للسياحه والسفر وم وشر عمانGlory Tours A+B+C+Dابراهيم المير
يف ناضبن جميل ،الرسر ي

 
مجمع /الشميسان

ي127رامز،
،ط ارض 

56535535665301marketing@glorytoursjo.comwww.gloryjordan.com

اليوم المقدس للسياحه والسفر 

هوليدي للسياحة والسفر/
عمانHoliday For Travel & ToursimA+B+C+Dاليوم المقدس للسياحة والسفر

،شارع المدينة  حي الصالحير 

4،عمارة سعد 204المنورة،
55405545511971info@holidaytravel.jowww.holidaytraveljordan.com

جبل النوراالردنية السعودية للسياحة 

والسفر والحج والعمرة
عمانJabal  Al Nour  Travel & ToursA+B+C+Dعبدالباسط روبير  محمد عبدالجليل

، خالد ابن الوليد، ،دوار 175جبل الحسير 

ي
ي ،ط االرض 

فراس، مجمع الحسين 
56211195623339jordanhaj@yahoo.comwww.jabalelnour.com

يكه ذرفادة للسياحة والسفر ف،عمانRefadah Travel & TourismA+B+C+Dم.م.فاروق مراد وشر ،عبدالحميد شر ي
 
256561005658557info@refadah.comwww.refadah.com،ط99الشميسان

يكهبتونيا للسياحة والسفر والحج والعمرة محمد قدوس زايد و شر
Batonya Travel &Toursim Haj 

&Umrah
A+B+C+Dي التل،عمان

،شارع وصف  53303005373936Account@batonya.comwww.batonya.com،خلدا345تالع العلي

يكهاطيبة البوادي للسياحة و السفر عمانTeebah Al Bawadi A+B+C+Dريم ابو دعابس وشر
،مقابل 424 صويلح،ش الملكة رانيا العبدهللا،

بنك القاهرة عمان، فندق طيبة
53433255343116teebah99@hotmail.com-

،عمانTantash Travel & TourismA+B+C+Dطنطش للسياحة والسفرطنطش للسياحة والسفر ي
،اليا ابو ماض  ي

 
ي4الشميسان

56878785685100info@tta.jowww.tantash.com،ط ارض 

أشار العطالت للسياحة و السفر و الحج 

والعمرة
فراس جمال جابر حسن

Asrar Holidays Travel & 

Tourism
A+B+C+Dعمان

، خالد بن الوليد، ،مجمع 197جبل الحسير 
ي, برج الحسير 

ط ارض 
56810955681094info@asrarholidays.comwww.asraholidays.com

عمانArtemis Travel & TourismA+B+C+Dخليل ذياب سليمان المساعيدارتيمس للسياحه والسفر
،المدينة المنورة، ،دوار الواحه 220تالع العلي

كه،ط  109-108، مكتب رقم 1مجمع الير
55302265523151artemisjordan@hotmail.com-

مواكب للحج والعمره والسياحه والسفر
مواكب للحج والعمره والسياحه 

والسفر

Mawakeb Hajj & Umrah & 

Travel & Tourism
A+B+C+Dعمان

حي الصويفية،علي نصوح 

-مقابل مخابز السفراء-،الصويفية25الطاهر،

2ط -مجمع عبد الحميد الحياصات 

58145455811583info@mawakebtours.comwww.mawakebholidays.com
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صحارى الجديدة للسياحة والسفرصحارى الجديدة للسياحة والسفر
New Sahara For Travel & 

Toursim
A+B+C+Dمكة المكرمة،عمان، ، خلدا148تالع العلي ي

55090005533232zaid@kirresh.comwww.kirreshgroup.com،ط ارض 

عمانPlaza HolidaysA+B+C+Dبالزا للعطالتبالزا للعطالت و السياحة والسفر
ف، ،عبدالحميد شر ي

 
/ ،مجمع نينا26الشميسان

عمارة البنك االسالمي
56507215650722info@plazaholidays.comwww.plazaholidays.com

يف للسياحة والحج والعمرة يفات للسياحة والسفرالترسر عمانHoners For Travel & ToursimA+B+C+Dالترسر
، ي

،ايليا ابو ماض  ي
 
،مقابل مركز هيا 28الشميسان

ي
 
الثقاق

5659696/56

76882/5659

560/565956

5676729ahmad.alsaleh@honorsjo.com-

عمانJafra Travel & Tourism A+B+C+Dجفرا للسياحه والسفرجفرا للسياحه والسفر
،المدينة المنورة، ، مقابل 259تالع العلي

4مستشف  ابن الهيثم ،مجمع الباسم ،ط
55337005522500jafra@jafratravel.comwww.jafratravel.com

عمانAl Markib Tourism & TravelA+B+C+Dجالد وابو صوفةالمركب للسياحة والسفر
،ش ي التل . تالع العلي

، 109الجاردنز،- وصف 

، مكتب رقم  ي
، ط االرض  5مجمع حماده سنير

55605625560563info@utt-jo.comwww.utt-jo.com

الرسعة القصوى لوكالء المالحة والشحن 

والسياحة والسفر والحج والعمرة

الرسعة لوكالء المالحة والشحن 

والسياحة والسفر والحج والعمرة

Speed for Shipping 

Agents,Shipping,Tourism,Tra

vel,Pilgrimage and Umrah 

A+B+C+Dعمان

المدينة الرياضية،ضح 

الشهيد،العيس،بجانب مدارس اكسفورد، 

مجمع العيس، مكتب رقم 

50502015050801asaad@speedjordan.comwww.speedjordan.com

عمانAjam Travel & TourismA+B+C+Dمجموعة آجام للتجارة و االستثمارآجام للسياحة والسفر
،محمد سالم  تالع العلي

ي7الجنيدي،
ر
ق ،الجاردنز،حي تالع العلي الرسر

56656665666393info@ajamgroup.comwww.ajmatours.com

البلد األمير  للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
كاه احمد ابو محفوظ وشر

Al Balad Al Ameen Travel & 

Tourism   
A+B+C+Dعمان

-، ،- شارع الدستور  ،حي نزال110حي االخرص   -

1الطابق 
43816164388686info@albaladalamen.comwww.albaaladalamen.com

كاهطوارق للسياحة والسفر والحج والعمرة مراد يعقوب وشر
TAWARIQ TRAVEL AND 

TOURISM HAJJ AND UMRA
A+B+C+Dعمان

،ش - ،حي الصالحير  150مكة،. تالع العلي

ي رقم 
152مجمع الحسين 

55487815548784Account@batonya.com

كرفان للسياحة والسفر والحج والعمرة
كرفان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Caravan Tours & TravelA+B+C+Dعمان

،صويفية، مجمع 8حي الصويفية،شارع باريس،

1طابق -غالب ابو عبود
58282825828284g.m@caravanjo.comwww.caravanjo.com

، شعمانAl Jude Travel & TourismA+B+C+Dالجود للحج والعمرةاالضح للحج والعمرة والسياحة والسفر ، عمارة رقم . العبدلي 145الملك حسير 
5800666/ 

4646300
jalal.khashman@aljudetravel.com

،-الزرقاءSmile Travel & TourismA+B+C+Dابراهيم حرب وسلطان مصطف االبتسامة للسياحة والسفر 05/3982021،مقابل مطعم ابو كرم-الملك طالل،
06-

5531024
smiletravel12@gmail.comwww.smiletravel.jo

دايموند للسياحه والسفردايموند/بريق الماس للسياحة و السفر
DIAMOND TRAVEL AND 

TOURISM
A+B+C+Dعمان

، ،سليمان النابلسي ،الطابق 63 العبدلي

2

اللويبدة

065693322/

065693321
9.627E+10info@diamonddmc.comwww.diamonddmc.com

mailto:jalal.khashman@aljudetravel.com
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خالد عبدهللا احمد القرعانمالك للسياحة والسفر والحج والعمرة
Malak forTourismand 

travelAnd Haj and Umrah
A+B+C+Dعمان

 مرج الحمام،الشارع الرئيسي ،،مبن  البنك 

الطابق االول- االسالمي 
657167805865480

MALAK_travel.and.tourism@hotmail.

com

عمانRefan Travel & TourismA+B+C+Dابو زناد و عيادريفان للسياحة والسفر
ي 13حي الصويفية،ش باريس،

 
،الطابق الثان

/204

5814949/58

14945
5814942firas@refantravel.comwww.refantravel.com

،شعمانNashmi Travel&TourismA+B+C+Dالنشمي للسياحه والسفرالنشمي للسياحه والسفر 264،50034005003414ask@nashmi.travelwww.nashmi.travelالملك حسير  ،. العبدلي

اري    ج االيمان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
يكه محمد انس عمار و شر

Areej Aleiman For Travel & 

Tourism-HAJJ&UMRAH
A+B+C+Dعمان

ي التل ،
،وصف  ،مجمع العتوم 98تالع العلي

106التجاري  مكتب 
5672525-info@areejaleiman.comwww.AREEJALEIMAN.COM

مونت للسياحة والسفر مونت للسياحة والسفرفير عمانFairmont Travel& ToursimA+B+C+Dفير
ف،مطالقة،مجمع  ،عبد الحميد شر ي

 
الشميسان

  علي ناصوح
مطالقة سنير

56655775665577GM@FAIRMONTTOURS.COMFAIRMONTTOURS.COM

عمانBeyond TravelA+B+C+Dما وراء السفر للسياحة والسفرما وراء السفر للسياحة والسفر

-، ،وادي231عرار،  

صقره

 
56500055659005Nancy.Dabbas@beyondtraveljo.mewww.beyondtraveljo.me

عمانSanta fe Travel & TourismA+B+C+Dسانتافيه للسياحة والسفرسانتافيه للسياحة والسفر
،الدوار السابع، 17حي السهل،هرم بن قطبة،

4عمارة بوابة عمان، ط 
58599985859958Tamer.abukaraki@santafe.jowww.santafe.com.jo

عمانAcacia Travel & TourismA+B+C+Dاكاسيا للسياحة والسفراكاسيا للسياحة والسفر
،ش ،مجمع 269المدينة المنورة،. تالع العلي

5ط/بنك القاهره / نور التجاري
55120405512046umra@acacia2travel.comwww.acacia2travel.com

58291115829113zafer@ttbjo.com; nada@ttbjo.comwww.ttbjo.comام اذينة: ،المنطقة157،1 زهران،زهران عمانThe Travel BoutiqueA+B+C+Dبوتيك للسياحة والسفربوتيك للسياحة والسفر

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
،عبدهللا غوشة ، ي - ،الدوار السابع 15حي الروانر

من منطقة وادي السير
58134320info@alhakeemtours.com-

ا للسياحة والسفر  ي التل ،عمانMontana Travel & TourismA+B+C+Dمونتانا للسياحة والسفرمونتانا/ لير 
،وصف  15،55101985510179info@montana-jo.comwww.montana-jo.comتالع العلي

االجنحة الحرصية / الحرصية للسفر 
ً
للسياحة والسفر سابقا

اجنحة السفر الحديثة للسياحة 

والسفر
Exclusive TravelA+B+C+Dعمان

،شارع االستقالل شارع - عرجان-  العبدلي

قرب مستشف  - ،مجمع  السالم 19زرياب،

االستقالل

7988886220reservation@exclusivetravel.com.jo0

عمانShahriar Travel & Tourism A+B+C+Dشهريار للسياحة والسفرشهريار للسياحة والسفر
، حي بركة،الجاردنز ، ،مجمع رائد 72تالع العلي

التجاري
56396005697600

info@shahriartravel.com; 

shahriartravel.jo@gmail.com
www.shahriartravel.com

عمانParadise Travel & Tourism A+B+C+Dبرادايس للسياحة والسفربرادايس للسياحة والسفر
،ام اذينه، سوق 3حسام الدين القيمري،

الذهب
5522888

06-

5522886
Eyas@paradisejo.com 0

mailto:umra@acacia2travel.com
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اد والتصديرجمال االردن وسحرها للسياحة والسفر الغروب لالستير
The Beauty and Charm of 

Jordan Travel&Tourism
A+B+C+Dعمان

،دوار الواحة  مجمع -تالع العلي

مجمع النعمان مول -،دوار الواحة179النعمان،

2طابق -

079 

5220345
0shami21769@gmail.com0

عمانCuba travel and tourismA+B+C+Dكوبا للسياحة والسفركوبا للسياحة والسفر
ي التل،

،وصف  ،المدينة 210تالع العلي

ي/المنورة
ر
ق التالع الرسر

55000150ibrahim@cuba-fly.com0

عمانDeal Travel & TourismA+B+C+Dديل للسياحة والسفرديل للسياحة والسفر
،المدينة المنورة، ، السوارية 181تالع العلي

، ط كة جاكور103، مكتب 1سنير ، بجانب شر
55400405540040gm@dealtraveljo.com-


