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عمانLawrence ToursBلورنس للسياحه والسفرلورنس للسياحه والسفر
،شارع الملكة علياء، ي

 
،بناية 18الشميسان

فندق جراند باالس
5605370Jordan@lawrence-tours.comwww.lawrence-tours.com

عمانApollo  Tours &Travel Agency Bجورج حنا مخائيل مرصكيوكالة ابوللو للسياحة والسفر
،  بن علي

،الدوار 20جبل عمان،الحسي  

الثالث
4641083incoming@apollotours.comwww.apollotours.me

عمانBlue Bell Tours Bبلوبل تورزبلوبل تورز
،الملكه علياء ، ، 18 العبدلي ي

،ط ارض 

المدينة الرياضية
5661913nihad@bluebelljordan.com-

عمانEurabia Tourist & Travel Agency  Bأورابيا للسياحة والسفرأورابيا للسياحة والسفر
 ،أم أذينة 15االمي  فيصل بن عبد العزيز،

15 ،عمارة6الدوار, 
5517158eurabiat@go.com.jo0

ناشيونال هوليداي بالنرز يكتهمكتب انير عمانInternational  Holiday PlannersBعدنان الشاويش وشر
،ط 257جبل عمان،شارع االمي  محمد،

ي
شارع االمي  محمد- الدوار الثالث- ارض 

4642869ihp@go.com.jo-

ناشونال تريدرز ناشونال تريدرزانير عمانInternational Traders Bانير
ف، ،عبد الحميد شر ي

 
،ط 58الشميسان

ي
ارض 

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

ف،عمانUnited Travel Agency / UTABوكالة السفر المتحدةوكالة السفر المتحدة ،عبد الحميد شر ي
 
2000081munir.nassar@traders.com.jowww.uta.com.jo-506،ط58الشميسان

ف،عمانTyche Travel & TourismBمحادين للسياحة والسفر والشحنتايكي للسياحة والسفر ،عبد الحميد شر ي
 
117،5663150mona@tyche.comwww.tychetours.comالشميسان

وكالة النجمة الدليلة للسياحة والسفر
وكالة النجمه الدليله للسياحة 

والسفر
Guiding Star AgencyBعمان

حي الصويفية،علي ناصوح 

2ط/،خلف مخابز السفراء44الطاهر،
5829333info@ndjordan.com-

يونيتورز/ المتحدة للسياحة العالمية 
المتحدة للتنمية السياحية العالمية 

م يونيتورز.م

United TourizmInternational 

/UNITOURS
Bالرازي،عمان، 97،5683260unitours@uni-tours.comwww uni-tours.comجبل الحسي  

ي للسياحة
 
كاهمكتب امان عمانIn 2 Jordan / Amani ToursB باسم كريم مبارك وشر

،محمود الموىس  وادي السي 

ي21عبيدات،
 
،محطة وفا الدجان

5859696info@amanitours.comwww.amanitours.com

د للسياحة عمانShepherd's Tours& Travel Bالرعاة للسياحة والسفرشير
ة تغريد  حي الصويفية،االمي 

1،ط74محمد،
5856177info@shepherds-tours.comwww.shepherds-tours.com

يكان للسياحة والسفر يكان للسياحة والسفرالشر الشر
Two`s Company Travel & 

Tourism
Bعمان-، يف نارص بن جميل، 2،الرابية، ط5الشر

5512292/55

28982
amjad@twoscotravel.comwww.twoscotravel.com

يكتهممكتب الوادي للسياحه مادباWadi Tours And Travel Bحدادين وصوالحه وشر
حي العزيزات بجانب المتحف شارع 

ة هيا بنت الحسي   هة/االمي  الي  
53241113waditour@go.com.jo0

عمانAshtar Tours IntrrnationalBعشتار الدولية للسياحة والسفرمكتب عشتار للسياحة
،مجمع 5الوكاالت،. حي الصويفية،ش

304الشحروري التجاري، مكتب رقم 
5865454info@ashtartours.comwww.ashtartours.com

كة للسياحة والسفر يكهالير عمانBless Travel & ToursimBعصام انيس صويص وشر
ي التل،

،شارع وصف  ، 178تالع العلي

،ط  51، مكتب رقم 5المصلح سنير
5334020blesstour@yahoo.com-

الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني المدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم المنشأةاالسم التجاري
المنطقة،الشارع، )العنوان                

(رقم العمارة، المنطقة، مالحظات أخرى
الهاتف

mailto:incoming@apollotours.com
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يكتهمؤسسة تانيا للسياحة والسفر عمانTania ToursBبشارة صوالحة وشر
، ،شارع الملك حسي   ، 224 العبدلي

، ط 3مجمع روبي  
4611141info@taniatours.com.jowww.taniatours.com.jo

يكهمكتب األصدقاء للسياحة عمانFRIENDS TOURSBجميل يوسف وشر
، ،شارع الملك حسي   ،جبل 163 العبدلي

ي ،ط
ر
3اللويبدة، بناية السواق

4617571/46

17506
jamilysf@yahoo.comwww.friendstours-jo.com

،عمانPLAZA TOURSBبالزا للسياحة والسفرمكتب بالزا للسياحة ،عالل الفاىسي ي
 
27،5651773nabih@plaza-tour.comwww.plaza-tours.comالشميسان

معانLa beduina toursBالبدويه للسفرمكتب البدويه للسفر
، اء وادي موىس،السياحي ،قرب -لواء البير

فندق الموفمبك
03-2157099ismail@labeduinatours.comwww.labeduinatours.com

اء للسياحه كاهمكتب قمر البير معانPetra Moon ToursBعلي النوافلة وشر
اء وادي موىس،الفالحات،،وسط  لواء البير

ي البلد حي الفالحات بجانب المركز الطبر
032156666Info@petramoon.comwww.Petramoon.com

عمانChampions Travel & TourismBاالبطال للسياحة والسفراالبطال للسياحة والسفر
،ش عبدالحميد  ي

 
الشميسان

ف، 2،ط 100شر
5677702champions.tours@go.com.jo

 للسياحة والسفر
 
ق األدن  للسياحة والسفرموارد الشر

 
ق األدن موارد الشر

Near East Resources Tourism & 

Travel
B37،5861431حي الصويفية،علي نصوح الطاهر،عمانner.tourism@orange.jowww.ner-tourism.com

كاهدعد للسياحة عمانDa'd Travel &TourismBروجيه حبيس وشر

،عمان، 19حي الصويفية،باريس،

الصويفية، شارع باريس، بناية أنوار 

2باريس الطابق 

وادي السي 

5855369dadtravl@go.com.jowww.dad-travel.com

يفمكتب بيال للسياحه عمانPella ToursBمازن فتحي رباح الشر
-، 2،ط143نوفان العدوان،

143+22العمارة برقمي   
5527571info@pellatours.netwww.pellatours.net

ة بسمه،عمانJordan Select ToursBانتقاء االردن للسياحةانتقاء االردن للسياحة 194،5930588info@select.jowww.select.joزهران،االمي 

يكتهمكتب الطائر األزرق للسياحة عمانBlue Bird ToursBعلي اسماعيل الرواشدة وشر
-، ، ط1الزبي  بن العوام، 1،حكمت سنير  

104مكتب 
5684734info@bluebird.com.jowww.Bluebird.com.jo

عمانHussam Tours JordanBاالنجاز للسياحة والسفرمكتب حسام للسياحة

ة زين بنت  حي أم السماق،األمي 

، بجانب بلدية ام - ،خلدا 82الحسي  

 2ط - السماق مجمع لؤلؤة خلدا 

(207/208)

5510209
hussam.othman@hussamtour

s.com.jo
www.hussamtours.com.jo

ء البحر الميت للسياحة يكتهشواطي عمانDead Sea Beach ToursBوائل حدادين وشر
ي 
 
،احمد الصاق ي

 
الشميسان

، ي
 
،خلف فندق الماريوت18النجاق

5661871-

5677645
amani@dsbt.comwww.dsbt.com

يكهنيبتون للسياحة عمانNeptune  ToursBجمال قسيم الضامن وشر
ي التل،

،وصف  ،حي السالمة، 105تالع العلي

ي المركزي - 2ط مقابل جير
5521493Info@neptune-tours.comwww.neptune-tours.com

دار السالم للسياحة
ق األوسط األردنية لخدمات  الشر

السياحة
Dar Essalam TourismBعمان-، 5866160،الدوار السابع5شارع عبد هللا غوشه،

manager@daressalamtourism.

com

www.daressalamtourism.co

m
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المسافرون الدوليون للسياحة والسفر
المسافرون الدوليون للسياحة 

والسفر
Travellers Intl Travel & ToursBعمان

،عبدالرحمن  ي حي الروانر

، وادي السي 314خليفه، ي
،مجمع الحسيب 

5868440
trv.intl@orange.jo; 

info@travellers.jo
www.travellers.jo

االستوائية للسياحة
وائل محمد مصطف  الجدع 

القواسمي
Tropicana ToursBي ،عمان

 
،عصام العجلون ي

 
25623743/4tropi@go.com.jowww.tropicanatours.com.jo،ط65الشميسان

عمانAlia ToursBالعلياء للسياحة والسفرمكتب علياء للسياحة والسفر

حي الصويفية،عبدالرحيم الحاج 

، الصويفية، ط 69محمد، ،وادي السي 

ي
ارض 

5829494aliatours@nets.com.jowww.aliatours.com.jo

عمانAdonis Travel & TourismBادونيس لالستثمار السياحيادونيس للسياحة والسفر

،المدينة المنورة ، ،حي 123تالع العلي

مجمع يوسف سنير ،الطابق -الصالحي   

2 ،مكتب رقم 5

5527992production@adonistravel.comwww.adonistravel.com

اءZaman Tours Bمحمد حرب سليمان الفراجاتزمان للسياحة ،، عمارة طريق الحرير،-البير 032157722info@zamantours.comwww.zamantours.comالسياحي

كاهام الدنيا للسياحة و السفر ،-عمانGaia ToursBبسام محمد نمر عيىس وشر 50795012069info@gaia-toursjo.comwww.gaia-toursjo.comمكتب رقم -،ام اذينة 18شط العرب،

ي اند كنت االردن ي اند كنت االردنابركرومبر عمانAbercrombie&Kent JordanBابركرومبر
،عبدهللا بن عباس، ي

 
،مقابل 5الشميسان

1فندق أوركيدا،ط رقم 
5665465

ihasan@abercrombiekent.com

.jo
www.akdmc.com

عمانMillennium ToursBااللفيه للسياحه والسفرااللفيه للسياحه والسفر
ي التل /زهران،عرار  وهبر

مصطف 

،عمارة كلبونة الطابق الخامس32،
4628484salameh@millenniumtours.jowww.millenniumtours.me

يكتهملحس للسياحه عمانMalhas ToursBبدر ملحس وشر
-، ،الدوار السابع، مجمع87يزيد االسدي،  

1قندور التجاري، مكتب 
5666516 bmalhas@malhastours.comwww.malhastours.com

سحر االردن للسياحة والسفرسحر االردن للسياحة والسفر
MagaicJordan For Travel & 

Toursim
Bعمان

يف نارص بن  ، الشر  العبدلي

ي ،عمارة جراند 32جميل،
 
،الشميسان

،ط 204، مكتب رقم 2سنير

5688193luai@magicjordan.comwww.magicjordan.net

اعجاب االردن للسياحة والسفر

عارف احمد اسماعيل 

نجمة االردن للخدمات /الحسنات
ً
والمرافق السياحية والتمويل  سابقا

Jordan Wonder ToursBاء البير
-، ،،الشارع السياحي  وسط البلد/ الرئيىسي  

مقابل بنك االسكان فوق صيدلية الماء،
032155317info@jordanwt.comwww.jordanwt.com

عمانTeamToursBالفريق للسياحة والسفرالفريق للسياحة والسفر
ان، ان خليل جير ،جير ي

 
،مجمع 2الشميسان

2 طابق 17الهندي مكتب رقم 

5667761/56

67761
george@teamtoursjordan.comwww.teamtoursjordan.com

عمانKarma House Travel & TourismBدار كرمة للسياحة و السفردار كرمة للسياحة و السفر
كة 252زهران،االمي  محمد ،  ، مجمع الير

3، ط
4631454Karma@karma.com.jo

www.karmahousejordan.co

m

يا للسياحة والسفر يا للسياحة والسفرالير الير
Althuraya Group Travel & 

Tours.Co
Bعمان

يف نارص ، ،الشر ،وادي 47تالع العلي

8صقرة، ط
5535525ceo@althurayatravel.comwww.althurayatravel.com
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أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات 

السياحية

أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات 

السياحية
Desert Guides Tours & TourismBعمان

،المدينة المنورة، ،حي 114تالع العلي

5طابق/ 502مكتب / السالم
5527230desertgd@go.com.jowww.jordanexplorers.com

يالمتوسط للسياحة
 
عمانMed ToursBالرواد و التلهون

ي 
 
،شارع سليمان القانون ي

 
الشميسان

، ط9، مجمع العمري- 2،العبدلي
5516684mazen@medtours.netwww.medtours.net

اءJordan Inspiration ToursBعبدالهادي احمد اسماعيل الحسناتوحي االردن للسياحه ،-البير ، 2155317info@jitours.comwww.jitours.com-03مقابل بنك االسكان/ ،معان-الرئيىسي

عمانEasy Travel &Toursim Bالسهل للسياحه والسفرالسهل للسياحه والسفر

،شارع المدينة  تالع العلي

، 5،عمارة جودي، الطابق 208المنورة،

511مكتب رقم 

5560984easytours2000@gmail.comwww.easytoursjo.com

اء االردن للسياحة والسفر يكتهخير عمانJordan Experience ToursBصالح الهالالت وشر
ة زينب، ،منطقة 86حي أم السماق،األمي 

خلدا
5539112jo@jordanexperience.comwww.jordanexperience.com

عمانDakkak  Tours InternationalBارض االردن للسياحة والسفرالدقاق للسياحة الدولية
يف نارص بن  ،الشر ي

 
الشميسان

ي1،ط36جميل، ي الغرنر
 
، الشميسان

5601076info@dakkak.comwww.dakkak.com

اءJordan Beauty ToursBعمر محمد حسن العمراتاألردن الجميل للسياحة البير
 ، اء وادي موىس، الشارع السياحي لواء البير

منطقة الزرابة/ حي الفنادق
788803045info@jordanbeauty.comwww.jordanbeauty.com

عمانAl Athar For Travel & TourismBاالثر للسياحة والسفراالثر للسياحة والسفر
ي التل،

،وصف  ،دوار الواحة، 151تالع العلي

ي 1  ط3مدخل رقم ,عمارة الخفحر
5562766welcome@alathar-tours.comwww.alathar-tours.com

 مرشد علي المنارصهاوغاريت للسياحه والسفر
ة تغريد،عمانUgarit Tours & TravelBامي   25822360info@ugaritjordan.comwww.ugaritjordan.com،ط16حي الصويفية،االمي 

اء للسياحة والسفر ،-وادي موىسPetra Nights Tours Bمحمد عايد عطية المساعدةليالي البير ،- الرئيىسي  032154010info@petranightstours.comwww.petranightstours.com،فندق سيال125السياحي

يكتهقرون الرخاء للسياحة والسفر اءCornucopia ToursBمحمود عبدربه المشاعله وشر البير
-، عمارة- العام ،النبطي ،وادي موىس   

17النبطي للحاسبات شقة 
772623005mashaleh@yahoo.comwww.cornacopiatours.com

عمانJordan Gateway Tours Bبوابة االردن للسياحةبوابة االردن للسياحة
،بوليفارد  رفيق بهاء - العبدلي

،bالحريري،بلوك 
5924617info@jordangt.comwww.jordangt.com

يكتهالحرية للسياحة والسفر عمانliberty Tours &Travel Bعمار أسعد وشر
،بناية روحي 7حي الصويفية،الوكاالت،

2،ط
5854601ammar@libertytourism.com-

ا للسياحه والسفر ،عمانCamera ToursBفؤاد صالح طالب ابو البصلكامي  ،الملك حسي   4616007camera@cameratours.com.jowww.cameratours.com.jo-206،ط177 العبدلي

اءJordan Tours Travel & TourismBعيد احميد خليل النوافلةاألردن للسياحة والسفر ،-البير 032154666eid@jordantours-travel.comwww.jordantours-travel.com،-،الشارع السياحي

عمانRania Tours & TravelBفدوى محمد يوسف مسعدرانيا للسياحة والسفر

ف  ،عبدالحميد شر ي
 
الشميسان

 ط405،مجمع الريماوي مكتب 114،

 3

0799877774yasen@raniatours.comwww.raniatours.com

mailto:mashaleh@yahoo.com
http://www.cornacopiatours.com/
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ق االوسط للسياحة و السفر مذاق الشر
ق االوسط للسياحة و  مذاق الشر

السفر

Flavor Of The Middle East 

Travel & Tourism
Bعمان

ي التل،
،الجاردنز، 271حي خلدا،وصف 

3عمارة الريم ، ط
0798584829mohd@tours-fm.comwww.tours-fm.com

يروند للسياحة والسفر عمانRawand Travel And TourismBطارق محمود اديب قليونر

حي الرونق،شارع الشهيد عوض 

كة 7الجرارحة، ،الدوار السابع، بجانب شر

جت للنقليات

5859700info@rawandtours.comwww.rawandtours.com

ق للسياحة الدولية ق للسياحة الدوليةحول الشر حول الشر
Pan East International . 

Tourism Co.
Bعمان

،محمد الجمعان، ي
 
،وادي 4الشميسان

صقرة، مجمع عبداالله الطباع
5673361dmc@paneast.com.jowww.paneast.com.jo

ة للسياحة والسفر كاهاأمي  عمانAmira ToursBياسمي   عقل وشر
ي التل،

،وصف  ،مجمع بندر 130تالع العلي

102التجاري ،مكتب رقم 
5670137info@amira-tours.comwww.amira-tours.com

اءRaami ToursBالعمران والمناجعهرامي للسياحة والسفر ،-البير ، 2154551info@raamitours.comwww.raamitours.com-03،ام صيحون-الرئيىسي

يكتهشاهد االردن للسياحة والسفر عمانSee Jordan ToursBطلعت الطويسات وشر

،حي 72حي خلدا،عامر بن مالك،

حي / مناطق التالع العلي - الصالحي   

جدول األحياء، مجمع الزيادات، مكتب 

209رقم 

5571417info@seejordantours.comwww.seejordantours.com

ايمن عبد ربه علي الحسناتعشاق الصحراء للسياحة والسفر
Desert  Paramours Travel & 

Tours
Bاء البير

-، ، حي الزيتون،المثلث الرئيىسي-الزيتون،  

بجانب سوبرماركت موج البحر
03-2155955info@desertparamours.comwww.desertparamours.com

عمانEdom Tours / RedrockBزينب فهد خليل الفرجاتايدوم للسياحة والسفر
،المدينة المنورة، ،مجمع 212تالع العلي

ي التجاري ، ط
6 ،مكتب 1الراض 

5544332info@redrock.jowww.redrock.jo

عمانTravel Club InternationalBنادي السياحة والسفرنادي السياحة والسفر

ي التل،
،وصف  ،الجارديي   ، 141تالع العلي

3ط

مجمع نرص الحجوج 

كة حي الير

5538360ashraf@travelclubintl.comwww.travelclubintl.com

اءExplore Jordan ToursBابراهيم احمد محمد الحسناتتمعن االردن للسياحة البير
-، ، ، عي   موىس ، فندق-الشارع الرئيىسي  

طريق الملوك
03-2154699info@explorejordantours.com

www.explorejordantours.co

m

الفسيفساء للسياحة والسفرالخريطة للسياحة والسفر
 / Map Tours & Events

DMC
Bعمان

-، ي 
 
،دوار16حجاز،/ الملك عبدهللا الثان  

،ط 1الفحيص، العاللي
5310213infos@map-tour.comwww.map-tour.com

يكهاسيدرا للسياحة والسفر والحج والعمرة عمانSedra  For Travel & TourismBرويدة محمد اسماعيل وشر
، ،ش ي . تالع العلي

وصف 

، ،ط139التل، 3،الجارديي  
5529402shereen_sohwell@yahoo.com-

عمانPhiladelphia Travel & ToursBفيالدلفيا للسياحة والسفرفيالدلفيا للسياحة والسفر
-، ،الرابية، مجمع السبيل23كابول، ، 

1مجمع السبيل، ط
5548200haddad@pttjo.comwww.pttjo.com

mailto:info@raamitours.com
http://www.raamitours.com/
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اء للسياحة والسفر اء للسياحة والوكاالتعجائب البير عجائب البير
Petra Wonders Travel 

&Tourism
Bعمان

المدينة الرياضية،شارع كلية 

1بناية السماح،ط, ،عرجان 34الرياضة،
5676333Info@petra-wonders.comwww.petra-wonders.com 

يكهصحراء النجوم للسياحة والسفر عمانStars Desert Tours & TravelBعلي الحسامي وشر
، ،دوار4شارع المدينة المنورة،سعد   

202 ، مكتب 4ط,الواحة 
5517879

sawsan.hammdeh@starsdeser

t.com
www.starsdesert.com

امار للسياحة والسفر امار للسياحة والسفرمي  عمانMiramar Travel & TourismBمي 

ي التل،
،شارع وصف   / 7تالع العلي

،حي الخالدين، مجمع رياض 165

ي
العساف، ط ارض 

5529900info@miramartour.comwww.miramartour.com

باريس / درب األردن للسياحة والسفر 
ً
سابقا

عمانJordan Trail Travel & TourismBدرب األردن للسياحة والسفر

ي التل،
،شارع وصف  ،مجمع 96تالع العلي

جوهرة الجاردنز، الطابق الخامس، 

5مكتب رقم 

5696911rania@jordantrail-jo.comwww.jordantrail-jo.com

عمانGolden Gate Tours & TravelBالبوابة الذهبية للسياحة والسفرالبوابة الذهبية للسياحة والسفر
ي التل،

،شارع وصف  ،التالع 111تالع العلي

، عمارة البكري، ط  ي
ر
ق 503 مكتب 5الشر

5549880
management@goldengatetour

s.com.jo

www.goldengatetours.com.j

o

ي االردن للسياحة والسفر
 
عمانEnjoy Jordan Tours & TravelBوجهة االردن للسياحة والسفراستمتع ق

،الجاردنز  ي التل،- تالع العلي
 ط 96وصف 

الطابق - الث،مجمع جوهرة الجاردنز

10مكتب رقم - االول

5534544hossam@enjoy-jordan.comWWW.ENJOY-JORDAN.COM

عمانJordan Eyes TravelBيحب  حسي   احمد جبعيعيون االردن للسياحة و السفر
-، ،ام السماق،مجمع11عامر بن مالك،  

راشد التجاري، بجانب بلدية ام السماق
5370114info@jordaneyestravel.comwww.jordaneyestravel.com

عمانAdam Travel & TourismBالهدهد للسياحة والسفرادم للسياحة والسفر

ي التل،
،شارع وصف  ،خلدا، 209تالع العلي

4إشارات العساف ،مجمع بيت العمر،ط 

operation@adamtraveljordan.co

m

06-5353062
bashar.a@adamtraveljordan.n

et
www.adamtraveljordan.com

الطرق المبتكرة للسياحة والسفرالطرق المبتكرة للسياحة والسفر
Creative Tracks For Travel & 

Ttourism
Bعمان

،وادي 11حي الصويفية،شارع الوكاالت،

،عمارة ستاربكس مكتب  206السي 

5540229-

5540228
ashraf.m@ctm-jo.com-

/ جاذبية األردن للسياحة والسفر 
ً
نهاية األسبوع سابقا

يكها عمانJordan Attraction Tours-JATBمرام حدادين وشر

، شارع علي 50حي الصويفية،الوكاالت،

مجمع -204 مكتب 2ناصوح ، طابق 
قرب فندق رم الوليد- دريم سنير

06-5833328info@jatjo.comwww.jatjo.com
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عمانFamily ToursBالعائلة للسياحة والسفرالعائلة للسياحة والسفر

ي 
،امتداد شارع وصف  تالع العلي

،عمان، خلدا، بجانب كلية 38التل،

، مجمع بيت العمر، الطابق  ، 5الخوارزمي

503مكتب 

5540600haitham@groupstojordan.comwww.jttours.com

اءBedouin Life ToursBرائد حيدر ذياب المساعدةالحياة البدوية للسياحة والسفر البير
-، ، ، مقابل المركز107المركز الصحي  

2الصحي ،ط
032159999Raed_petra@yahoo.comwww.bedouinlifetours.com

كاهجنة الصحراء للسياحة والسفر اءDesert Paradise ToursBانس الهالالت وشر البير
 ،السياحي ،فينوس،فندق فينوس،-

ي
الطابق االرض 

03/2157165venuspetra@gmail.comwww.jordandpt.com

اءSalma Tours &TravelBعبدهللا احمد سالم الحسناتمكتب سلم للسياحة والسفر البير
،وادي موىس  , الشارع الرئيىسي السياحي

بجانب فندق وادي القمر
032159090info@salmatours.comwww.salmatours.com 

عمانEmilio Travel & ToursBعير الحدود للسياحة والسفراميليو للسياحة والسفر

،ش ،خلدا، 72عامر بن مالك،. تالع العلي

ي
، طابق ارض  5511033Aneesb@emilio-jo.comwww.emilio-jo.comحي الصالحي  

عمانDesert Adventures TourismBمغامرات الصحراء للسياحة والسفرمغامرات الصحراء للسياحة والسفر

،شارع مكة  تقاطع - حي الصالحي  

، ،مجمع بسام عباىسي ، 142الحرمي  

503الطابق الخامس ،مكتب 

ي حي الروانر

5511755
info.jordan@desertadventures

.com
www.desertadventures.com

عمانi Jordan Travel & Tourism Bانا االردن للسياحة والسفرانا االردن للسياحة والسفر

،يوسف بن تاشفي    ي
 
الشميسان

، بناية رقم 88، ي ،، مجمع الير
 
،الشميسان

3 ،ط88

5690009adel.adawi@ijordantours.comwww.ijordantours.com

عمانJordan and Beyond ToursBمدى األردن للسياحة والسفرمدى األردن للسياحة والسفر
الجبيهة،ياجوز،كاراكاس،حي البلدية، 

501، مكتب5مجمع كاراكاس التجاري ط
5347272info@jordanandbeyond.comwww.jordanandbeyond.com

عمانShahrazad for Travel & TourismBاالردن الفاخر للسياحة والسفرشهرزاد للسياحة والسفر
،يوسف بن  ي

 
الشميسان

، ،ط88تاشفي   ي
 
3،الشميسان

5658150office@sherazade-travel.comwww.sherazade-travel.com

عمانJordan Classical ToursBاالردن الكالسيكي للسياحة والسفراالردن الكالسيكي للسياحة والسفر

،ش خالد بن  جبل الحسي  

،مجمع عادل القاسم 193الوليد،

710،مكتب 7ط

5620052info@joctours.comwww.joctours.com

عمانNyazi ToursBابتسام عبدالرزاق سليمان ابو العزمكتب نيازي للسياحة
-، ،الدوار السابع ،ط75عبدهللا غوشة،  

ي
ارض 

5815902info@nyazitours.comwww.nyazitours.com 

عمانGrand Tours Bجراند للسياحه والسفرجراند للسياحه والسفر
،شارع المدينة المنورة، ، 246تالع العلي

501، مكتب 5،ط 246،بناية رقم
5625776mahmoud@grand-jo.comwww.grand-jo.com

نوافذ االردن للسياحة والسفرنوافذ االردن للسياحة والسفر
Windows of Jordan Tours & 

Travel
Bعمان

،جبل عمان، 247 زهران،االمي  محمد،

506، مكتب 5ط
4619402sami@windowsofjordan.comwww.windowsofjordan.com
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االستكشاف الدائرية للسياحة والسفر
االستكشاف الدائرية للسياحة 

والسفر
Discovery Circle Tours Bعمان

،جبل 22جبل اللويبدة،الباعونية،

العبدلي/ اللويبدة 
4641959jack@jct.com.jowww.discoverycircle.com

المدن المباركة للسياحة والسفرالمدن المباركة للسياحة والسفر
Blessed Cities Tours 

BCT
Bعمان

-، ي_،وادي صقرة 106شارع عرار،
سيبر  

6طابق - بالزا 
4622215bct@blessedcitiestours.com-

عمانLevant Tours & TravelBليفانت للسياحة والسفرليفانت للسياحة والسفر
، عبد هللا غوشه، ي ،وادي 57حي الروانر

الطابق التسويه/السي  
5865252info@levanttravel.comwww.levanttravel.com

اءGo Jordan Travel & TourismBمهدي احميد خليل النوافلةاذهب إل االردن للسياحة والسفر البير

،حي الفنا، بالقرب من مطعم،-  السياحي

القنطرة

حي الفنادق

032155551info@gojordantours.comwww.gojordantours.com

اء للسياحة والسفر يكتهاالردن عير البير زيدان الزالبيه وشر
Jordan Via Petra  Travel  

&Tourism
Bوادي رم

-، ،،وادي رم، حي الديسة-ش المدرسة، ، 

قرب المسجد ، شارع مدرسة البنات
0777741118

m.altamimi@jordanviapetra.c

om
0

عمانDiscovery BespokeBبراعة االستكشاف للسياحة والسفربراعة االستكشاف للسياحة والسفر
،عمان51شارع عبدالكريم معاذ، ،- ، 

الرباحية الشمالية، دابوق
5697998asaad@discoverybespoke.comwww.discoverybespoke.com

/ رحلة التعقب للسياحة والسفر 

طريق االجازة
عمانVenture Trip Travel & TourismBطريق االجازة للسياحة والسفر

-، ،بجانب20عبداللطيف ابو قورة،  

كة، مكتب  2 ط1مسجد ابو قورة، حي الير
5531339info@venturetrip.comwww.venturetrip.com

عمانDiscover Jordan ToursBاكتشف االردن السياحياكتشف االردن السياحي
،دابوق، حي 184حي خلدا،الحجاز،

الرحمانية، مجمع قاقيش
5411550laura@discoverjordan.comwww.discoverjordan.com

عمانTaleen Tours and TravelBتالي   للسياحة والسفرتالي   للسياحة والسفر
-، ،الرابية، حي7عبدهللا بن رواحة ،. ش  

2مكتب رقم / 3الطابق /السالم، 
5516788murad@taleen-tours.comwww.taleen-tours.com

رين / انجم المدينة للسياحة والسفر
ً
سابقا

يكه ي التل ،عمانAnjum City Travel & TourismBفارس ابو ذريوي وشر
،وصف  5515050marketing@anjumcity.comwww.anjumcity.com،الجاردنز137تالع العلي

صالح وسناننغم االردن للسياحة والسفر
Jordan Nagham Travel & 

Tourism
Bعمان

،شارع عبد الرحيم الحاج  وادي السي 

،الصويفية، مجمع الصويفية 78محمد،

.201، مكتب 2، ط 78التجاري، 

5535062muna@jordan-nagham.comjordan-nagham.com

يكتهالنجم الساطع للسياحة والسفر ي عيىس  وشر
عمانBright Star Travel & TourismBنضال بب 

،الجاردنز، . ،عمان، ش51تالع العلي

، فوق 1اجاردنز، مجمع الجاردنز، ط

مطعم الكلحة السياحي
5530505info@brightstar-jo.comwww.brightstar-jo.com

عمانSafana Travel & TourismBاياد محمد اسعد الشويكيسفانه للسياحة والسفر
يا مول  يا ،جالي  حي الصويفية،زهران،جالي 

4الطابق / 
4017677eyadabramash@yahoo.comwww.safanatours.com
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جلوبال للسياحه والسفر والحج 

والعمرة

جلوبال للسياحه والسفر والحج 

والعمرة
Global Travel & Tourism Bعمان

ي التل،
،وصف  -،عمارة الباسم 66تالع العلي

 الدوار الخامس
5549937jawad@globaljo.netglobaljo.net

ا للسياحه والسفر ا للسياحه والسفراسير عمانAstra Travel & TourismBاسير
،.حي الصويفية،ش ي

،وادي 3سعيد المفبر

السي 
06-5800050firas@astrabookings.comwww.astrabookings.com

معانWhy jordan Travel&ToursimBصالح موىس هارون الهالالتلماذا االردن للسياحه والسفر

، اء وادي موىس،الشارع السياحي -لواء البير

المنطقة /وادي موىس /،معان

ا بلس/ السياحية بالقرب من فندق بير

03-2155005info@whyjordantours.comwww.whyjordantours.com

عمانHighlands Travel & TourismBالمرتفعات للسياحة والسفرالمرتفعات للسياحة والسفر
ي التل ،

،وصف  كة، 130تالع العلي ،حي الير

مجمع عودة
5672626asarhan@highlands-travel.comwww.highlands-travel.com

ق القريب للسياحة والسفر كة الشر ق القريب للسياحة والسفرشر عمانNear East Tourists CompanyBالشر

،ش ،دوار الداخلية -الملكة علياء،. العبدلي

داخل فندق جراند بالس، حي /،بجانب

عرجان- المدينة الرياضية 

5662518operationjo@netours.com-

عمانExotic TravelsBالرحالت الغريبة  للسياحة والسفرالرحالت الغريبة  للسياحة والسفر
،الملكة نور، ي 44 العبدلي

 
-،شميسان

ي  ي-مجمع زينه -اللويبده الغرنر
ط ارض 

5669051info@exotictravelsjordan.com
www.exotictravelsjordan.co

m

التألق للسياحة والسفرالتألق للسياحة والسفر
Glory Of Jordan Travel & 

Tourism
Bعمان

الملكة رانيا . الجبيهة،ش

،إشارة الدوريات الخارجية، 72العبدهلل،

17مجمع اللوزي بالزا، مكتب رقم 

5334005info@glorytt.comWWW.GLORYTT.COM

عمانModern Tours &Travel Bالعرصيه للسياحة والسفرالعرصيه للسياحة والسفر
 سامي 1حي الرونق،مسعود بن نارص ،

303،مكتب 
5833394info@moderntours.comwww.modrntours.com

عمانNay jordan ToursBناي االردن للسياحة و السفرناي االردن للسياحة و السفر
،مجمع -مرج الحمام،االمي  حمزة،

8 مكتب 1الخرابشة ط
5711995daoud@nayjordantours.com-

عمانDarna Travel & ToursimBدارنا للسياحة والسفردارنا للسياحة والسفر
- ،شارع مكة 152حي خلدا،شارع مكة ،

دوار الكيلو
5523225kamal@darnatravel.comwww.darnatravel.com

عمانBook2JordanBاحجز لالردن للسياحة والسفراحجز لالردن للسياحة والسفر
ي التل ،

،وصف  ،مجمع 111تالع العلي

201البكري،مكتب 
5522991hussein@book2jordan.comwww.book2jordan.com

مصطف  محمد سعيد نوفلاالكوان المتعددة للسياحة والسفر
Jordan Private Tours & Travel / 

Multiverse Tours &Travel
Bعمان

،خالد بن الوليد، ،بناية 206جبل الحسي  

2، ط207عادل القاسم ،مكتب 
-jptt@jordanprivatetours.netjordanprivatetours.net

المنظم العالمي للسياحة والسفرالمنظم العالمي للسياحة والسفر
 Global Organiser Travel & 

Toursim
Bعمان

-، ي43يزيد االسدي، ،ام السماق الجنونر - 

، ضاحية االمي  راشد2ط 
06-5866778anan@globalorganiser.comwww.globalorganiser.com

ي للسياحة والسفر  يوتا للسياحة والسفريوتا/ االيجانر
Positive Travel and 

Tourism/Yota
Bي التل،عمان

،وصف  35371489incoming@yotatravel.comwww.yotatravel.com،الطابق 210تالع العلي
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عمانTrip 500 ToursBالرحلة خمسمائة للسياحة والسفرالرحلة خمسمائة للسياحة والسفر

،خالد بن الوليد، ،عمارة 9جبل الحسي  

قاوي الشر

العبدلي

4611127info@trip500.comwww.trip500.com

عمانSaltus Travel & Tourism Bسالتوس للسياحة والسفرسالتوس للسياحة والسفر

ي 
 
حي دابوق،شارع الملك عبدهللا الثان

،الهمة،دوار خلدا، مجمع الهمة بالزا 193

ي
 
.الطابق الثان

5354020operation@saltustravel.comwww.saltustravel.com

الرحالة الثالثه للسياحة والسفرالرحالة الثالثه للسياحة والسفر
Three Voyagers For Travel and 

Tourism
Bعمان

ة ثروت،جوانا،الحي  ،االمي  وادي السي 

- ضاحية االمي  راشد ،مجمع جوانا

1الطابق 

5829979
sanaa@3voyagers.com; 

Sawsan.qadoumi@gmail.com
www.3voyagers.com

معانArtist ToursBعبدالعزيز ابراهيم عودة الحسناتالفنان للسياحة والسفر
، اء وادي موىس،السياحي ،وادي 0لواء البير

موىس، وسط البلد
03-2157561info@jordanartisttours.comwww.jordanartisttours.com

عمانExperience Jordan AdventuresBتجربة االردن للسياحة والسفرتجربة االردن للسياحة والسفر
حي الصويفية،علي نصوح 

2،الطابق 44الطاهر،
5824159reyad@experiencejordan.comwww.experiencejordan.com

عمانStars Sky TravelBسماء النجوم للسياحة والسفرسماء النجوم للسياحة والسفر

،المدينة المنورة، ،مقابل 202تالع العلي

مكتب 4مجمع سعد -حبيبة المركزي 

409

5522236info@starsskytravel.com  www.starsskytravel.com

عبي  االردن للسياحة والسفرعبي  االردن للسياحة والسفر

Jordan Aroma Travel & 

Toursim/ Nawafir Travel & 

Tours

Bشارع االمي  شاكر،عمان، ي
 
15562940،ط47الشميسان

operationjo@nawafir-

tours.com
www.jordanaroma.com

جغرافيا االردن للسياحة والسفرجغرافيا االردن للسياحة والسفر
Jordan Geography For Travel 

&Toursim
Bعمان

، ،الملك حسي   ،حي 35 العبدلي

العدلية،وسط البلد، عمارة المتحدة 

3ط -للتامي   

4652962info@jordangeography.comwww.jordangeography.net

عمانAisha ToursBمحمود احمد عقيل الدويريمكتب عائشة للسياحة والسفر

،الملكة رانيا، ي
 
-،دوار الداخلية 1الشميسان

الطابق السادس - مجمع بنك االسكان
عشر

5674749mdwairi@aisha-tours.comwww.aisha-tours.com

ة للسياحة والسفر ة للسياحة والسفرالسياحة المباشر عمانJordan Direct ToursBالسياحة المباشر
حي الصويفية،شارع شيحان 

2الطابق -،عمارة ابزاخ 7عقلة،
5938238info@jdtours.comwww.jdtours.-

عمانInto Jordan Travel & TourismBمهران غالب حميد ابو سويلمنحو االردن للسياحة والسفر

-، مجمع-،حي السالم، الرابية 11كابول،  

هارون

ام السماق/خلدا/تالع العلي

5535065
info@jordania-eventura-

drivers.com

www.jordania-eventura-

drivers.com

حلم / معنا احل للسياحة والسفر 

االردن
حلم االردن للسياحة والسفر

Dream Jordan Travel and 

Tourism
Bعمان

-، ، ،ابو نصي 6الشارع الرئيىسي

، مكتب6مجمع كونكورد المملكة رقم   

204

5529090ifahoum@dream-jordan.comwww.dream-jordan.com
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عمانJordan Valley TravelBوادي االردن للسياحة والسفرطلة وادي االردن للسياحة والسفر
، ي

يف راض  ،شر ،اللويبدة الشمالي4 العبدلي

2مكتب رقم 
5606818sales@jordanvalleytravel.comwww.jordanvalleytravel.com

0797557888adventure@treks.jowww.treks.jo ناعور،شارع السالم،عمارة ال،عمانTREKS Travel & Tourism Bمشيا عل االقدام للسياحة والسفرمشيا عل االقدام للسياحة والسفر

كاهنور السماء للسياحة والسفر عمانSkylight Travel and TourismBزيد احمد ابو زيد وشر

،صالح الصمدي ، ،الدوار 31وادي السي 

كة اورانج  السابع بجانب شر

 ، ي وادي السي 
خربية الصويفية من اراض 

حي السهل الطابق االول

4024482
skylight.reservation@gmail.co

m

www.facebook.com/skylight

.tourismtravel

عمانAlliance Travel & TourismBالتحالف للسياحة والسفرالتحالف للسياحة والسفر
، ي
 
،حي 57صويلح،خي  الدين المعان

1، ط3الرحمانية، خريسات سنير 
5349944info@alliancedmc.com-

عمانJordan Falcon Travel & TourismBصقر االردن للسياحه والسفرصقر االردن للسياحه والسفر

،ش ،.  العبدلي ي
يف الرض  ،مقابل وزارة 4شر

الصناعة والتجارة، مجمع الفارس، 

.101الطابق االول، مكتب 

5676820info@jordan-falcon.comwww.jordan-falcon.com

فن المملكة للسياحة والسفر وتنظيم 

المهرجانات

فن المملكة للسياحة والسفر 

وتنظيم المهرجانات

Kingdom's Art Travel- Tours & 

Events 
Bعمان

 ،مجمع 19حي الصويفية،شارع باريس،

انوار باريس، الطابق االول، مكتب رقم 

102.

5822766mtarabulsi@kingdomsart.com-

عمانAXIS Destination Management Bالحلف للسياحةالحلف للسياحة

،شارع 356الجبيهة،شارع الملكة رانيا،

، بناية رقم (شارع الجامعة)الملكة رانيا 

، الطابق (مجمع مرار التجاري) 356

.4الثالث، مكتب رقم 

5371616contact@axisdmc.comwww.axisdmc.com

جمال عبد صالح ابو البصلقصة االردن للسياحة والسفر
Jordan Story Travel and 

Tourism
Bعمان

ي التل،
،وصف  ،تالع العلي 137تالع العلي

، الجاردنز، بجانب مطعم  ي
ر
ق الشر

الشوات، مجمع ابو عمر العساف، 

104الطابق االول، مكتب رقم 

5522667info@jordanstorytours.comwww.jordanstory.tours

عمانAll Jordan ToursBبدر حسن محمد عبدالجوادمكتب كل االردن للسياحة والسفر
،عرجان، 19المدينة الرياضية،زرياب،

مجمع باب السالم التجاري
0alljordantours@gmail.comwww.alljordantours.com


