
المدينةفئة المكتباسم المكتب باللغة اإلنجليزيةإسم المنشاةاإلسم التجاري
المنطقة، الشارع، رقم العمارة، تفاصيل )العنوان 

(أخرى
الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني الرئيسيالفاكسالهاتف

5346221514651125info@jet.jowww.jet.joالعبدلي،الملك حسين ،عمانJET-Jerusalem Express TravelA+B+Cابو السعود والشهابي(وكالة ابو السعود)وكالة القدس للسفر 

وكالة زعترة وشركاهموكالة زعترة وشركاهم للسياحة والسفر
Zaatarah & Co. Tourist and 

Travel Agency
A+B40015164655011،مقابل المحكمة القديمة49العبدلي، الملك حسين،عمانadmin@zaatarah.comwww.zaatarah.com

10156971025697104fadi.m@pttco.comwww.pttco.comالشميساني،عبدالحميد شرف،عمانPetra Travel & Tourism A+B+Cالبتراء للسياحة و السفربترا للسياحة

عمانNational Tourist Office Aسمر جميل هاشم الشرفامكتب السياحه الوطني
وسط البلد، : ،المنطقه39 العبدلي،الملك حسين،

ط ارضي
46233884636293Mureb@alshurafatravel.com

نصراوي وشريكتهبيت المقدس للسياحة والسفر
Beit Al Maqdes Travel and 

Tourism
A7242521-7502بغداد،إربد-Nasrawitravelagent@yahoo.com-

46375864617614info@atlastours.netwww.atlastours.net،بناية البشارات43المدينة،الملك حسين،عمانAtlas Travel & Tourist AgencyA+Bوكاله اطلس للسياحه والسفروكاله اطلس للسياحه والسفر

عمانNear East Tourist COAالشرق االدنى للسياحةالشرق االدنى للسياحة
جبل عمان،الكلية العلمية االسالمية،ساحه فند، ط 

العماره ساحه فندق االنتركونتينانتال/ ارضي 
46419064659792Travel@netcjo.comwww.netcjo.com

عمانFadel Dibeh Travel & ToursAورثة فضل موسى حسين ديبهفضل ديبه للسياحة والسفر
/ ،حي العدلية 25 المدينة،شارع الملك حسين،

بجانب بنك االسكان
46256464639540FADELDEBAHTRAVEL@gmail.com-

عمانHalabi Travel & TourismAالحلبي للسياحة والسفرالحلبي للسياحة والسفر
/ ،حي العدلية 49 العبدلي،شارع الملك حسين،

مقابل قصر العدل
46568604639540alhalabi@go.com.jo-

46410834657999apollo@go.com.jowww.apollotours.me،الدوار الثالث20جبل عمان،الحسين بن علي،عمانApollo  Tours &Travel Agency Bجورج حنا مخائيل مصركيوكالة ابوللو للسياحة والسفر

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

Tourism
A+B+C24،56046765604649الشميساني،عبد الحميد شرف،عمانreem.andoni@kawar.comwww.kawartours.com

عمانBlue Bell Tours Bبلوبل تورزبلوبل تورز
،ط ارضي، المدينة 18 العبدلي،الملكه علياء ،

الرياضية
56619135605913nihad@bluebelljordan.com-

عمانALjazy Travel & TourismAالجازي التجاريهالجازي للسياحه والسفر
،منطقة العبدلي، 96الملكة نور،. الشميساني،ش

حي جبل اللويبدة
56664995662112travel@aljazy.com-

عمانKhoury Travel AgencyAسمعان سابا عوده خوريخوري للسياحة والسفر
،الجاردينز، كرادشة 222تالع العلي،وصفي التل،

2بالزا،ط
5370226/8/95370232saed@khourytravel.comwww.khourytravel.com

أورابيا للسياحة والسفرأورابيا للسياحة والسفر
Eurabia Tourist & Travel 

Agency  
Bعمان

 ،أم أذينة، 15االمير فيصل بن عبد العزيز،

15 ،عمارة6الدوار
551715755272510info@zaatarah.com0

عمانTelstar Travel & TourismAتلستار للوكاالت البحريةتلستار للسياحة والسفر
،الدوار الثالث،ط 14جبل عمان،الحسين بن علي،

1
46241044640168telstar1@go.com.jo-

عمانInternational  Holiday PlannersBعدنان الشاويش وشريكتهمكتب انترناشيونال هوليدي بالنرز
- ،ط ارضي257جبل عمان،شارع االمير محمد،

شارع االمير محمد- الدوار الثالث
46428694648174ihp@go.com.jo-

-2008089munir.nassar@traders.com.jo-200008206-06،ط ارضي58الشميساني،عبد الحميد شرف،عمانInternational Traders Aانترناشونال تريدرزانترناشونال تريدرز للسياحة و السفر

وكالة الدقاق للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
عمانDakkak TravelAارض العرب للسياحة والسفر

حي الرونق،محمد الخضر حسين 

ط , ، مقابل الملكية االردنية 7،الدوار18،(شيخ)

ارضي

58177115824490info@dta.jowww.dta.jo

56624225662422hr@suntours.jowww.suntoursjo.com،وادي صقرة242عرار مصطفى وهبي التل ،عمانSun Tours Travel & TourismA+B+Cم.م.النهضة للخدمات التجارية ذالشمس للسياحة والسفر

، بالقرب من المحكمة48 العبدلي،الملك حسين،عمانMushtaha Travel & TourismAمطيع مشتهى و اوالدهمشتهى للسياحة والسفر

4698885/469

8884/463641

0

4616570info@mushtahatravel.comwww.mushtahatravel.com

توفيق زعتره وشركاهم للسياحة 

والسفر

توفيق زعتره وشركاهم للسياحة 

والسفر

Tawfiq Zaatarah & CO. For 

TravelL & Tourism
Aط ارضي264جبل عمان،األمير محمد،عمان،

4642332/464

2611
4611186tzc@go.com.jowww.tzc-travel.com

2008087munir.nassar@traders.com.jowww.uta.com.jo-200008106-506،ط58الشميساني،عبد الحميد شرف،عمانUnited Travel Agency / UTABوكالة السفر المتحدةوكالة السفر المتحدة

-56629145679700sales@dajanitravel.net،ط ارضي192 العبدلي، الملك حسين،عمانDajani Travel & TourismAهاني دجاني وشركاه للسياحة والسفردجاني للسياحة والسفر

عمانRoyal ToursA+B+Cالملكية االردنية للسياحة والسفررويال تورز
  الحي7،الدوار 1شارع عبد هللا الحمود، ،-

مبنى مسافرين الملكية االردنية, السهل  
58228115827602dmc@royaltours.com.jowww.royaltours.com

117،56631505690150mona@tyche.comwww.tychetours.comالشميساني،عبد الحميد شرف،عمانTyche Travel &ToursimBمحادين للسياحة والسفر و الشحنتايكي للسياحة والسفر

-064640700064640701citytours@amadeus.jo،مقابل البنك المركزي51 المدينة،الملك حسين،عمانCITY TOURSA عمر حمدان و شركاهمكتب المدينه للسياحه

وكالة عكا للسياحة والسفر
علي فايز عبد الرحمن واشرف عوني 

الشريده
Akka Travel & Tourism AgencyA+Cإربد

مدينة إربد،شارع الهاشمي،شوكت الش،طابق 

االرضي عمارة شوكت الشامي
02-724930002-7249200akka_tours@yahoo.com-

عمانHala Travel & Tourism EstAالوزير و القدسة للسياحة و السفرمؤسسة هال للسياحة والسفر
-، شارع االمير-شارع مادبا   

الطابق االرضي, ،الوحدات188حسن،
47772834778588hala_travel@flyjordan.com.jo-

-106،4646446عرار،/ العبدلي،وادي صقرةعمانAir Tour JordanAالسياحة الجويه االردنيهالسياحه الجويه االردنيه
aminsawalha@airtourjordan.com/holid

ays@airtourjordan.com
www.airtourjordan.com

عمانGuiding Star AgencyBوكالة النجمه الدليله للسياحة والسفروكالة النجمة الدليلة للسياحة والسفر
،خلف 44حي الصويفية،علي ناصوح الطاهر،

2ط/مخابز السفراء
58293335827474info@ndjordan.com-

توت عنخ امون للسياحةهيا لخدمات السياحة والسفر
Haya Travel & Tourism 

Services
Aعمان

،مقابل مجلس 208 العبدلي،الملك حسين،

النواب،ط ارضي
56693365699264mousa@tahaditours.com.jo-

يونيتورز/ المتحدة للسياحة العالمية 
م .المتحدة للتنمية السياحية العالمية م

يونيتورز

United TourizmInternational 

/UNITOURS
B97،5683260جبل الحسين،الرازي،عمان-unitours@uni-tours.comwww uni-tours.com

،-عمانAfana Travel and Tourism Aانس عفانه وشريكهمكتب عفانة للسياحه -47735564774919afanatours@hotmail.com،الوحدات194مادبا،. ش

عمانArab Express Travel &TourismAطه محمد ظاهر الحياريمكتب العربي للسياحة
- ،،ط ارضي75الشميساني،عصام العجلوني ،

فندق الماريوت
56773445687344info@arabexpresstours.comwww.arabexpresstours.com

عمانIn 2 Jordan / Amani ToursB باسم كريم مبارك وشركاهمكتب اماني للسياحة
،محطة 21وادي السير،محمود الموسى عبيدات،

وفا الدجاني
58596965859697Basim@amanitours.comwww.amanitours.com

158561775863094info@shepherds-tours.comwww.shepherds-tours.com،ط74حي الصويفية،االميرة تغريد محمد،عمانShepherd's Tours& Travel Bالرعاة للسياحة والسفرشبرد

عمانGranada Travel &ToursimAحلقات السماء للسياحة والسفرمكتب غرناطة للسياحة والسفر
،بجانب مبنى زهران، ط 24 المدينة،الملك حسين،

االرضي
46381264638419y.zeiadeh@granadatraveljo.comwww.granadatraveljo.com

عمانNational ToursA+B+Cاألهليه للسياحةاألهليه للسياحة
،منطقة العبدلي، 23الشميساني،رفيق العظم،

2خلف حديقة االمير هاشم للطيور،ط

5653999-

8/5682053-4
5680424bater@nationaltours.cc-

،7زهران،مثقال الفايز،عمانZaid Tours and Travel AgancyA+B فخري بشير زايد و شركاهوكالة زايد للسياحة والسفر
4637827/462

5197
4654709info@zttint.comwww.zttint.com

مكتب الواحة للسياحة
عبد الرحيم محمد زكريا وعيسى منعم 

الواحه/ سعيد حداد للسياحة
Al Waha For Toursim A194،59393635939468عبدون الشمالي،شارع االميرة بسمة،عمانinfo@alwahatravel.com

-46211124621113amani.qassim@eastern.com.jo،العبدلي10 العبدلي، مرتضى الزبيدي،عمانEastern Travel &TourismA+B+Cالشرقية للسفر والسياحةالشرقية للسفر والسياحة

،4 العبدلي،الملك الحسين بن طالل ،عمانMaan Travel &ToursimAمعان/ بيترو للسياحةمعان للسياحة
4645969/465

1780-81
4645969maan_trvl@hotmail.com-

،-عمانKayed Tours A+B+C+Dورثة ياسين خليل كايد كايدمؤسسة كايد للسياحة 58509095868055wael@kayedtours.comwww.kayedtours.com، مجمع الحسيني38شارع عبد هللا غوشه،

عمانAl Haramain Office of TourismDالعواد وشركاهمالحرمين للسياحه

 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،االمير 

،القويسمة مقابل كلية حطين،ط 431الحسن،

ارضي

47827824786786haramain@orange.jo-

إربدHijazi Travel AgencyAصخر عبدالكريم موسى حجازيحجازي للسياحة والسفر
،حي النزهة، 4مدينة إربد،الملك عبد هللا الثاني،

الجيش، بجانب مكتب الملكية االردنية. ش
027240721027240721sakher80@gmail.com0

053992744/5alshammasbrothers@gmail.comالملك طالل،،الوسط التجاري،-الزرقاءAl Shammas Travel And ToursAجودت الشماس واوالدهوكالة الشماس للسياحة والسفر

عمانTravel & Tourism HouseAدار السياحة والسفروكالة دار السياحة والسفر
،الدوار الثالث ،ط 11زهران،الملكة مصباح،

ارضي
46441994614150tth@orange.jo

الشريكان للسياحة والسفرالشريكان للسياحة والسفر
Two`s Comany Travel & 

Tourism
Bعمان-، 2،الرابية، ط5الشريف ناصر بن جميل،

5512292/552

8982
06-5522292amjad@twoscotravel.comwww.twoscotravel.com

عمانEast & West ToursAامين داود امين الصوصوالشرق والغرب للسياحة
،مقابل 108الشميساني،شارع عبد الحميد شرف،

ط ارضي/ فندق الكومودور
56881205682545info@ewtoursjo.com

053241113053241113waditour@go.com.joشارع النزهة ،،حي العزيزات،-مادباWadi Tours And Travel Bحدادين وصوالحه وشريكتهممكتب الوادي للسياحه

عمانAshtar Tours IntrrnationalBعشتار الدولية للسياحة والسفرمكتب عشتار للسياحة

-، ،الدوار57عبد هللا غوشة،. ش  

1السابع،ط

 

 :ايميل اضافي ثالث

incoming@ashtartours.com; 

reservation@ashtartours.com

58654545868956info@ashtartours.cominfo@ashtartours.com

عمانBless Travel & ToursimBعصام انيس صويص وشريكهالبركة للسياحة والسفر
، المصلح 178تالع العلي،شارع وصفي التل،

51، مكتب رقم 5سنتر،ط 
53352355334020blesstour@yahoo.com

88،46109330derbi@derbitours.comwww.derbitours.com العبدلي،شارع الملك حسين،عمانDerbi Tours and Travel Aسمير الدربي وشركاهوكالة دربي للسياحة

عمانRound The World Travel Aمحمد محمود عبد القادر الناطورحول العالم للسياحه
مادبا، دوار الشرق األوسط، . الوحدات، ش

، طابق ارضي366عمارة رقم 
47873344776067mnatour1@hotmail.com

عمانTania ToursA+B+Cبشارة صوالحة وشريكتهمؤسسة تانيا للسياحة والسفر
، مجمع 224 العبدلي،شارع الملك حسين،

3روبين، ط
46111414633719info@taniatours.com.jowww.taniatours.com.jo

عمانKareem Travel &TourismAكريم وادي محمد شاهين حسنكريم للسياحة والسفر
مقابل - ،، الوحدات (مادبا) اليرموك،االمير حسن 

السهل االخضر
06-477710906-4772337kareemtravel@next.jo

فواز احمد جمعه سوندهمؤسسة السياحة الدولية
International Tourism Eest 

.&Toursim
A5694616-569461606-187،06جبل الحسين،خالد بن الوليد،عمانintl_tourism56@gmail.com

3931414nakhleh_tours@yahoo.comNAKHLEHTOURS.COM-393131305-05،عمارة الجمزاوي0الزرقاء،الملك طالل،الزرقاءNakhleh ToursAورثة الياس نخله عوض للسياحهنخلة للسياحه

mailto:FADELDEBAHTRAVEL@gmail.com
mailto:mnatour1@hotmail.com


عمانAl Hani Travel &ToursimA+B+C+Dمحفوظ ابو الفي وشركاهالهاني للسياحة والسفر
،مقابل عمارة جوهرة 187 العبدلي،الملك حسين،

القدس

5695701/2/3/

4
5695705info@alhanitravel.comwww.alhanitravel.com

عمانFRIENDS TOURSBجميل يوسف وشريكهمكتب األصدقاء للسياحة
،بناية السواقي 163 العبدلي،شارع الملك حسين،

3،ط

4617571/461

7506
4617507jamilysf@yahoo.comwww.friendstours-jo.com

27،56517735651774nabih@plaza-tour.comwww.plaza-tours.comالشميساني،عالل الفاسي،عمانPLAZA TOURSBبالزا للسياحة والسفرمكتب بالزا للسياحة والسفر

39،46390504659205nabil@ramadatours.comwww.ramadatours.com المدينة،الملك حسين،عمانRamada ToursA+B+C+Dنبيل أحمد صالح حسنمكتب رمادا للسياحة

عمانAl awali Tours Aاحمد عبدالرحمن مصطفى الموسىمكتب العوالي للسياحة

،مجمع 145الشميساني،الشريف ناصر بن جميل،

الرمحي ، الطابق 

1 

تالع العلي*

56964670al_awali@hotmail.com0

معانLa beduina toursBالبدوية للسفرالبدوية للسفر
،قرب فندق -لواء البتراء وادي موسى،السياحي،

الموفمبك
03-215709903-2156931ismail@labeduinatours.comwww.labeduinatours.com

-46153364656351info@gerizim-travel.comوسط البلد-،ط ارضي88 العبدلي،الملك حسين،عمانGerzim Travel & TourismAجرزيم للسياحة والسفرجرزيم للسياحة والسفر

البتراءPetra Moon ToursBعلي النوافلة وشركاهمكتب قمر البتراء للسياحه
 الفالحات،،وسط البلد حي الفالحات بجانب،-

المركز الطبي
032156666032156666Info@petramoon.comwww.Petramoon.com

256777025682255champions.tours@go.com.jo،ط 100الشميساني،ش عبدالحميد شرف،عمانChampions Travel & TourismBاالبطال للسياحة والسفراالبطال للسياحة والسفر

موارد الشرق االدني للسياحة والسفرموارد الشرق االدني للسياحة والسفر
Near East ResourseToursim & 

Travel
B37،58614315811877حي الصويفية، علي نصوح الطاهر،عمانner.tourism@orange.jowww.ner-tourism.com

246551814655182Adwan_travel@flyjordan.com.jo، ط67 زهران،الكلية العلمية االسالمية،عمانAdwan ToursAمحمود عدوان وشريكتهعدوان للسياحه

عمانDiwan Travel Aمحمد الصالحي وشركاهمكتب ديوان للسياحه
،تالع العلي، عمارة 14حي الصالحين،ام السماق،

اسكندر ونعيمات
55638835563884mohd.salhi@diwantt.com

عمانDa'd Travel &TourismBروجيه حبيس وشركاهدعد للسياحة

،عمان، الصويفية، 19حي الصويفية،باريس،

شارع باريس، بناية أنوار باريس الطابق 

2 

وادي السير

06/5855369..

06/5816534
5811760dadtravl@go.com.jowww.dad-travel.com

عمانPella ToursBمازن فتحي رباح الشريفبيال للسياحه

 نوفان،-

2،ط143العدوان،

 

143+22العمارة برقمين 

55275715548580info@pellatours.netwww.pellatours.net

46188254618824m.aqel@gjtravel.netwww.gjtravel.net العبدلي،الملك حسين،،العدليةعمانGolden Jubilee TravelAالخليل للسياحة والسفراليوبيل الذهبي للسياحه

راجح صبحي عبدالحميد سلهبمكتب جعفر الطيار للسياحه
 Ja'afar Al Tayar Travelـ

&Toursim
Aالكرك

 , المستشفى االيطالى،، قرب شركة الكهرباء ،-

الميدان
032351281032355983jaafarco@yahoo.com

56799505679954hanna@nebotours.comwww.nebotours.com.jo،اللويبدة الغربي9الشميساني،عبد هللا بن عمر،عمانNEBO TOURSA+Bاثار لإلستثمارات السياحيةنيبو للسياحة والسفر

065828801management@hashweh.comwww.hashweh.com،ط االول33حي الصويفية،علي ناصوح الطاهر،عمانHashweh Travel & TourismA+Bسوزان ابو غزالة و شركائهامؤسسة حشوة للسياحة والسفر

194،59305885930811info@select.jowww.select.joزهران،االميرة بسمه،عمانJordan Select ToursBانتقاء االردن للسياحةانتقاء االردن للسياحة

عمانEbony Travel & TourismAابنوس للسياحة والسفرابنوس للسياحة والسفر
الجاردنز  )عبدون الشمالي،شارع وصفي التل 

تالع العلي, ،عمان الغربيه105،(سابقاً 
55316665531666ebony@amadeus.jo

155290255512486albadiya@amadeus.jo،ط103تالع العلي،وصفي التل،عمانAl Badiya TravelAعازر و شريكتهمكتب الباديه للسياحه

منير توفيق سعد زوايدهاألردن األهلي للسياحة
Jordan National Travel & 

Tours
A256260225626066حي أم السماق،عبدهللا غوشه،العيساوي،ط عمانReservation@jnt-jo.comwww.jnt-jo.com

56847345684735bluebird@orange.jowww.Bluebird.com.jo، ط االرضي2 العبدلي،الشريف الرضي،عمانBlue Bird ToursBعلي اسماعيل الرواشدة وشريكتهمكتب الطائر األزرق للسياحة

-3،58000505922411aliya@bawaditours.netحي الصويفية،سعيد المفتي،عمانBawadi ToursA+B+Cعطا ابو طاعة وشركاهوكالة البوادي للسياحة

عمانHussam Tours JordanBاالنجاز للسياحة والسفرمكتب حسام للسياحة

حي أم السماق،األميرة زين بنت 

بجانب بلدية ام السماق مجمع - ،خلدا 82الحسين،

(207/208) 2ط - لؤلؤة خلدا 

5510209-hussam.othman@hussamtours.com.jowww.hussamtours.com.jo

،18الشميساني،احمد الصافي النجافي،عمانDead Sea Beach ToursBوائل حدادين وشريكتهشواطيء البحر الميت للسياحة
5661871-

5677645
5692800amani@dsbt.comwww.dsbt.com

عمانNeptune  ToursBجمال قسيم الضامن وشريكهنيبتون للسياحة
مقابل جبري  - 2،ط105تالع العلي،وصفي التل،

المركزي
55214935521495Info@neptune-tours.comwww.neptune-tours.com

-46134174613418info@falcons-travel.com،حي العدلية73 العبدلي،ش الملك حسين،عمانFalcons Travel & ToursimAمحمد علي محمد حمدانمكتب الصقور للسياحة

22،56076095683876Orientals@otigroup.comwww.otigroup.comالشميساني،ش عبدالحميد بن باديس،عمانThe Orientals Travel Services  A+B+Cالشرقيون لالستثمارات السياحيةمكتب الشرقيون للسياحة والسفر

دار السالم للسياحة
الشرق األوسط األردنية لخدمات 

السياحة
Dar Essalam TourismBعمان-، 5شارع عبد هللا غوشه، ،58661605857261manager@daressalamtourism.comwww.daressalamtourism.com

اميرال للسياحة والسفر
اميرال للسياحة والسفر محدودة 

المسؤولية
Amiral Tours & TravelA+Bعمان

، مجمع 7،الدوار11 زهران،شارع زهران،

زهران بالزا،ط ارضي
58580445862218ticketing@amiraltt.comwww.amiraltt.com

م.م.المروج الخضراء للسياحة والسفر ذ
المروج الخضراء للسياحة والسفر 

م.م.ذ

Green Meadows Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

-، بناية -30بناية رقم -شارع سعد بن أبي وقاص  

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

عمانMurjan Tours& Travel A+B+C+Dعطاهللا سليمان حسين ابو عسافمكتب مرجان للسياحه
،حي وادي 21حي الصويفية،عبد هللا غوشه،

السرور مجمع شعبان التجاري، ط ارضي
58222615827990murjan4@hotmail.com-

03215692503215775petravan@petracaravan.comwww.petracaravan.comالرئيسي،اسكان ال،اسكان البدول،-البتراءPetra Caravan ToursBعطاهللا البدول وشركاهمكتب قوافل البتراء للسياحة

71،9/56981285698129info@abuannabtours.comwww.abuannabtours.com العبدلي،سليمان النابلسي،عمانAbu Annab Travel & TourismA+B+Dمحمد ابو عناب و شريكهابو عناب للسياحة و السفر

1،الجاردينز، ط99تالع العلي،وصفي التل،عمانWhale Travel & ToursimB+Dعماد تفاحه الحسيني وشريكهالحوت للسياحه

5513628 / 

5527923 / 

5519205

5533175whale@flyjordan.com.jo-

االستكشاف للسياحة والسفرمكتب السياحة الدائرية
Discovery Travel & ECO 

Tourism
A+Bعمان

-، ،عمان، الرباحية الشمالية51عبدالكريم معاذ، ، 

51دابوق ، ش عبدالكريم معاذ ، عمارة رقم 
56979985638183asaad@discoverybespoke.comwww.discovery1.com

عمانTravellers Intl Travel & ToursBالمسافرون الدوليون للسياحة و السفرالمسافرون الدوليون للسياحة و السفر
،مجمع 314حي الروابي،عبدالرحمن خليفه،

الحسيني
06-586844006-5868443trv.intl@orange.jowww.travellers.jo.com

عمانORBIT For Travel &ToursimAسناء غوشة وعبد الغني سقف الحيطفلك للسياحة والسفر
 العبدلي،سليمان النابلسي،مخازن كن،مخازن 

كنيسة الروم االرثزوكس
06-461956606-4619551orbits@amadeus.jo-

وكالة الفرسان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
عمانAl Fursan Travel & Tourism A+Dجمال عادل ابراهيم يانس

،مجمع 114الشميساني،عبد الحميد شرف،

1الريماوي، الطابق االرضي، مكتب رقم 
56557375666535Alfursan_umrah@hotmail.com-

الرواد للسياحة والسفر
الرواد االردنية لالدارة واالعمال 

السياحية
Pioneers Travel and TourismAعمان

،وادي صقرة، عمارة 243الشميساني،عرار،

3ط, التوفيق 
56278945627895sam1@pioneers.jowww.pioneers.jo

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

جاليريا
56663005666308info@dallasjo.comwww.dallasjo.com

عمانGolden Crown ToursA+B+Cسالم سليم الياس عودهالتاج الذهبي للسياحة والسفر

،ط 137تالع العلي،ش المدينة المنورة،

5 55112005511202director@goldencrown.jowww.goldencrowntours.com

-53437245343726Munatravel@hotmail.com،ط ارضي5الجبيهة،راشد مفلح اللوزي،عمانMuna Int'l Tours &ToursimAهنادي محمود حسن عرارمنى للسياحة الدولية

2،ط65الشميساني،عصام العجلوني ،عمانTropicana TroursBوائل محمد مصطفى الجدع القواسمياالستوائية للسياحة
065623743-

44
065623745tropi@go.com.jowww.tropicanatours.com.jo

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

عمانGolden Lines TravelAالخطوط الذهبيه للسياحه والسفرالخطوط الذهبيه للسياحه والسفر
-، ،ام اذينة، ط13الملك فيصل بن عبدالعزيز،  

ارضي
55363415536342golden_lines@flyjordan.com.jo-

56867075686707afwaj1@batelco.jo، ط ارضي71 العبدلي،سليمان النابلسي،عمانAfwaj Travel & TourismAناصر الدين الناصر وشريكتهافواج للسياحة والسفر

عمانGreen Arrow ToursA+B+Cالسهم االخضر للسياحة والسفرالسهم االخضر للسياحة والسفر
حي الصالحين،سليمان الطوقان،ال يوجد، 

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

عمانAl Alِِِalia Travel & TourismBالعلياء للسياحة والسفرعلياء للسياحة والسفر
حي الصويفية،عبدالرحمن الحاج 

،الصويفية، ط ارضي69محمد،
58294945829494aliatours@nets.com.jowww.aliatours.com.jo

عمانAdonis Travel & TourismBادونيس لالستثمار السياحيادونيس للسياحة و السفر
،حي الصالحين 123تالع العلي،المدينة المنورة ،

2 ،مكتب رقم 5مجمع يوسف سنتر ،الطابق -
06-552799206-5529668operation@adonisjordan.netwww.adonistravel.com

032157723032157722info@zamantours.comwww.zamantours.comالسياحي،، عمارة طريق الحرير،-البتراءZaman Tours Bمحمد حرب سليمان الفراجاتزمان للسياحة و السفر

الفا الدولية للسياحة والسفرالفا الدولية للسياحة والسفر
Alpha International For 

Travel&Tuorsim
A+B+Cعمان

،عمارة ستراند 61الشميساني،عبد الحميد شرف،

1،ط
065667100065667102info@alpha-intern.comwww.alpha-intern.com

االوائل للسياحة والسفراالوائل للسياحة والسفر
Travel One For Travel 

&Toursim 
A+B+C+D12،59020005937777عبدون الجنوبي،سلمان القضاة ،عمانadmin.amm@travelonegroup.comwww.travelonegroup.com

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

مقابل ساعات كاسيو، ط ارضي- المركزي 
46456404623806info@eagles.jo-

جدارا للسياحه والسفر
جدارا الدولية لخدمات السياحة 

والشحن
Gadara Int`l ServicesBعمان

،جانب االهلية 53الشميساني،عبدهللا  بن مسعود،

1ابيال ، طابق 
06-562708006-5627090sis_majeda@yahoo.comwww.gadaratravel.com

عمانAdventure Travel and TourismA+Cالروابي لالستثمارات السياحيهالمغامرة للسياحة والسفر
- ،الرابية 21عبدهللا بن رواحة،. تالع العلي،ش

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

عمانGlory Tours A+B+C+Dشركة المبروم وشركاهالمجد للسياحه والسفر

مجمع /الشميساني،الشريف ناصربن جميل

،ط 127رامز،

ارضي

 

56535535665301marketing@glorytoursjo.comwww.gloryjordan.com

،-عمانGaia ToursBبسام محمد نمر عيسى وشركاهام الدنيا للسياحة و السفر 507950120695529776info@gaia-toursjo.comwww.gaia-toursjo.comمكتب رقم -،ام اذينة 18شط العرب،

عمانAbercrombie&Kent JordanBابركرومبي اند كنت االردنابركرومبي اند كنت االردن
،مقابل فندق 5الشميساني،عبدهللا بن عباس،

1أوركيدا،ط رقم 
56654655664767ihasan@abercrombiekent.com.jowww.akdmc.com

mailto:jordanholiday@yahoo.co.uk


-46،58583225819368hamzeh.khashman@jordanaviation.joجبل عمان،الملكة نور،عمانVision Travel & TourismA+B+Cايام الشمس/ الرؤيا للسياحة و السفر ايام الشمس/ الرؤيا للسياحة و السفر 

عمانMillennium ToursBااللفيه للسياحه والسفرااللفيه للسياحه والسفر
،عمارة 32مصطفى وهبي التل ،/زهران،عرار

كلبونة الطابق الخامس
46284844628484salameh@millenniumtours.jowww.millenniumtours.me

عمانAl Isra`a Intl Travel & TourismA+Dبهجت حمدان وشريكهاالسراء العالمية للسياحة و السفر
الملك حسين،مجمع الح،مقابل .  العبدلي،ش

3ط-القياده
56522805652285info@israa-int.jo

اليوم المقدس للسياحه والسفر 

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

حي الصالحين،شارع المدينة 

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

مؤسسة التيسير الدولية للسياحة 

والسفر والحج والعمرة
عمر تيسير محمود ابو الزيت وشركاه

Al Tayseer Interl  Travel & 

Tours
Dعمان

،الهاشمي الشمالي ، 73 بسمان،سليمان الحلبي،

الطابق االرضي-- قرب مركز البيداء الطبي

4901215 - 

4901213
4901137omar.tayseer@ymail.com-

قصي يعيش وشركاهقصي يعيش وشركاه للسياحة والسفر
Qusai Yaish & Partners Co 

Travel & tourism
Aعمان

،بجانب وزارة 76 العبدلي،شارع الملك حسين ،

المالية
46344144634415q_yaish@flyjordan.com.jo-

،مجمع الوفاء6جبل الحسين، بئر السبع،عمانAl Sabeel Travel & ToursC+Dمعتصم زياده وشريكهالسبيل للسياحة والسفر
5699663 / 

5699669
5679989info@alsabeeltravel.comwww.alsabeeltravel.com

عمانMalhas ToursBبدر ملحس وشريكتهملحس للسياحه
-، ،الدوار السابع، مجمع قندور0يزيد االسدي،  

1التجاري، مكتب 

5666516 

،5516618
5605650bmalhas@malhastours.comwww.malhastours.com

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

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

عمانAmana Tourism ServicesA+Bامانة للخدمات السياحيةامانة للخدمات السياحية

-، ،دوار الداخليه14والده بنت المستكفي،  / 

مقابل المركز الصحي/بجانب وكالة االنباء بترا    

الشامل

56503015650308info@amanatours.comwww.amanatours.com

سحر االردن للسياحة والسفرسحر االردن للسياحة والسفر
MagaicJordan For Travel & 

Toursim
Bعمان

 العبدلي، الشريف ناصر بن 

، 2،الشميساني ،عمارة جراند سنتر،ط32جميل،

204مكتب رقم 

56881935676904luai@magicjordan.comwww.magicjordan.net

اعجاب االردن للسياحة والسفر

نجمة /عارف احمد اسماعيل الحسنات

االردن للخدمات والمرافق السياحية 

ً والتمويل  سابقا

Jordan Wonder ToursBالبتراء
-، وسط البلد ،مقابل/ الرئيسي،،الشارع السياحي   

بنك االسكان فوق صيدلية الماء
032155317032157315info@jitours.comwww.jordanwt.com

عمانTime Travel and TourismCصالح احمد الزيتاوي وشركاهالوقت للسياحة والسفر
عبد هللا غوشة، مجمع . بيادر وادي السير، ش

2، ط 1العيساوي رقم 
58584885856880Nihad@timetours-jo.com 

/ مؤسسة الخير للخدمات السياحية 

المناسك
المناسك الدولية  للخدمات السياحية

Al-Manasek Int. Tourism 

Services Co
A+Dعمان

،الدوار االول،  مقابل الباب 58 زهران، الرينبو،

1الرئيسي للقنصلية السعودية،ط
46550304655054mazen1001@hotmail.com0

عمانSilver Wings Travel & TourismAخالد عيد سليمان الماعطاالجنحة الفضية للسياحة

مكتب -2،ط111تالع العلي،وصفي التل،

203 

حي بركة

55360125536013khaled-silver@hotmail.com

ماهر دهشان وشريكتهدهشان للسياحه والسفر والحج والعمره
Dahshan Travel & Toursim & 

Hajj & Umra 
D0646533534653353، ط ارضي155 العبدلي،شارع الملك حسين ،عمانiahl2030@hotmail.com

46110664611077Dana_travel@amadeus.jo ب،عمارة البلبيسي55 العبدلي، الملك حسين،عمانDana Travel &ToursAضانا للسياحة والسفرضانا للسياحة والسفر

جبل النوراالردنية السعودية للسياحة 

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

،دوار فراس، 175جبل الحسين، خالد ابن الوليد،

مجمع الحسيني ،ط االرضي
56211195623339jordanhaj@yahoo.comwww.jabalelnour.com

عمانTeamToursBالفريق للسياحة والسفرالفريق للسياحة والسفر
،مجمع الهندي 2الشميساني،جبران خليل جبران،

2 طابق 17مكتب رقم 

5667761/566

7761
5667986george@teamtoursjordan.comwww.teamtoursjordan.com

مالترانس للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

مالترانس للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Maltrans Travel & TourismA+B+C5626142-40،500480006الشميساني، جابر بن حيان،عمانamjadmuzaffar@maltrans.comwww.maltrans.com

مؤسسة الغزاوي للسياحة والسفر 

والحج والعمره
محمد خليفه محمود الغزاوي

Al Ghzawi Foundation 

Travel&& Tourism
B+Dإربد

مدينة إربد،شارع الهاشمي،الزحراوي، ط 

ارضي

 

المصبغانية الشمالية/الهاشمي

02-727702002-7277020a.lgzawi2012@yahoo.com

السعوديه لخدمات الحج والعمره 

والسياحه والسفر
طارق الحتامله وشريكته

AlSaudi for hajj and umrah 

and tourism and travel
C+D46211114645222، فندق توليدو32 العبدلي،اميمه بن عبد شمس،عمانalsauditravel1@hotmail.comwww.alsauditravel.com

4626801/34626802eiffeltower2@amadeus.jo،وسط البلد28 العبدلي، الملك حسين،عمانEiffel Tower Travel & TourismAنهى جابر وشريكتهابرج ايفل للسياحة و السفر

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

فراج وعودةموزاييك للسياحة والسفر
Mosaics Travel & Tourism 

Services
Aعمان

،عمارة شيكاغو 240الملك حسين،.  العبدلي،ش

4، ط
56774025677403Mosaic_travel@flyjordan.com.jo

عمانSam Travel & TourismAسهام قمري وشريكتهاسام للسياحة والسفر

 ،الدوار 13وادي السير،شارع ابن مطاوع،

ط ,السابع، مبنى المسافرين 

ارضي

 

الحي السهل

5825828/582

5829
5825829siham_qumri@hotmail.com

عمانTravel Center ToursAالمركزية للسياحة والسفرمركز السفر للسياحه
شارع االمير شاكر بن . العبدلي، الشميساني، ش

28زيد، عمارة رقم 
56060005606000r.alrabi@travelcenter-jo.comwww.travelcenter-jo.com

256561005658557info@refadah.comwww.refadah.com،ط99الشميساني،عبدالحميد شرف،عمانRefadah Travel & TourismA+B+C+Dم.م.فاروق مراد وشريكه ذرفادة للسياحة و السفر

دار كرمة للسياحة و السفردار كرمة للسياحة و السفر
Karma House Travel & 

Tourism
B346314544631183 ، مجمع البركة ، ط252زهران،االمير محمد ،عمانKarma@karma.com.jowww.karmahousejordan.com

روابي بيت المقدس للسياحة والسفر 

والحج والعمرة

احمد محمد عبدالفتاح وجهاد شعبان 

قاسم

Rawabi Bayet aL Maqdes for 

hajj & umrah for tourism & 

travel.co

D46558514655850،ط ارضي143 العبدلي، الملك حسين،عمانrawabi_bm_tourism@hotmail.com

الثريا للسياحة والسفرالثريا للسياحة والسفر
Althuraya Group Travel & 

Tours.Co
Bعمان

،وادي صقرة ، 47تالع العلي،الشريف ناصر ،

8ش الشريف ناصر ،ط
55355255538828info@althurayatravel.comwww.althurayatravel.com

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

&Umrah
A+B+C+D065330300065373936،خلدا345تالع العلي،شارع وصفي التل،عمانAccount@batonya.comwww.batonya.com

مكتب الفاروق للسياحه والسفر والحج 

والعمرة
46555784655579info@alfarouk.jo،مقابل دائرة الجمارك73 العبدلي،الملك حسين،عمانAl Farouk For Tavel & ToursimAعبله فليفل وشريكها

المستنصرية للسياحة والسفرالمستنصرية للسياحة والسفر

Global Travel Center  

GTC Bعمان
تالع العلي،شارع الشهيد وصفي التل 

5،الجاردينز ،ط105،
55360660reservations@gtc-jo.comWWW.GTC-JORDAN.NET

أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات 

السياحية

أدالء الصحراء للرحالت و الخدمات 

السياحية
Desert Guides Tours & TourismBعمان

مكتب،شارع /114تالع العلي،المدينة المنورة،

مكتب /114عماره رقم /المدينه المنوره

5طابق/502

55272305520240desertgd@go.com.jo-

عمانMed ToursBالرواد و التلهونيالمتوسط للسيلحة
- 2،ط9الشميساني،شارع سليمان القانوني ،

مجمع العمري
55166845516984info@medtours.netwww.medtours.net

دار الهجرة للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
30،56226635693292info@travelhouse.jowww.travelhouse.joجبل الحسين،بئر السبع،عمانTravel House Travel AgancyDدار الهجرة للسياحة والسفر

،-البتراءJordan Inspiration ToursBعبدالهادي احمد اسماعيل الحسناتوحي االردن للسياحه 2157317info@jitours.comwww.jitours.com-215731703-03مقابل بنك االسكان/ الرئيسي،مجمع الس،معان

عمانEasy Travel &Toursim Bالسهل للسياحه والسفرالسهل للسياحه والسفر
،عمارة 208تالع العلي،شارع المدينة المنورة،

511، مكتب رقم 5جودي، الطابق 
55609835560982easytours2000@gmail.comwww.easytraveljo.co

86،55391125539111jo@jordanexperience.comwww.jordanexperience.comحي أم السماق،األميرة زينب،عمانJordan Experience ToursBصالح الهالالت وشريكتهخبراء االردن للسياحة والسفر

تجوال لحلول سفر الشركاتتجوال لحلول سفر الشركات
Tijwal Corporate Travel 

Solutions
Aعمان

، ط 39الشميساني،شارع عصام العجلوني،

كابيتل بنك/ارضي
56057065661932ramzi@etijwal.comwww.etijwal.com

عمانHawaii ToursCسائد ميخائيل جميل حنانيامكتب هاواي للسياحة والسفر
،مقابل مطعم الطازج 36تالع العلي، وصفي التل،

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

زين جميعان وشريكتهازين للسياحة والسفر
ZEIN TRAVEL AND 

TOURISM 
A+B065921493065921495،قرب المركز العربي28زهران،سليمان الحديدي ،عمانinfo@zein-travel.comwww.zein-travel.com

إربدRozana Travel & TourismAمروان موسى أبو مويس وشريكتهالروزنا للحج والعمرة والسياحة والسفر
 شارع الجامعة،بناية ال،بناية التطوير الحضري،-

قرب اشارة شارع االسكان/
027256330027256331Rozana@flyjordan.com.jo-

عمانHajjat TourB+Dطالل عيسى كايد حجاتحجات للسياحه والسفر والحج والعمره
،عين 429صويلح،شارع الملكه رانيا العبد هللا،

الباشا
065344993065353509osama@hajjattours.comwww.hajjattours.com

156010765687972info@dakkak.comwww.dakkak.com،ط36الشميساني،الشريف ناصر بن جميل،عمانDakkak  Tours InternationalBارض االردن للسياحة والسفرالدقاق للسياحة الدولية

عمانSareen Travel & Tourism A+B+Cطلعت فريد علي حسينسارين للسياحه والسفر
-، ،الرابيه، مجمع زياد الدباس19شارع السالم، ، 

205، مكتب رقم 2ط

5535095/553

5094
5532074sareen12@yahoo.comwww.sareentravel.com

عمانAsfar Travel &ToursimAضياء علي حسن عفانةاسفار للسياحه والسفر
 عمارة 1،ط64حي الصويفية،شارع الوكاالت،

دريم سنتر
58579985857292asfaar.travel@gmail.com

www.facetraveltourismbook.com

/asfaar

،ط ارضي65تالع العلي،وصفي التل،عمانBurqa Travel & TourismAبرقا للسياحه و السفر ذ م مماربيا/ برقا للسياحه و السفر 
5530821-

5530823
5530865marbella@flyjordan.com.jo-

أبراج مكة للحج والعمره والسياحة 

والسفر
حنان اسماعيل اسعد ابو مره

Abraj  Makkeh Travel & 

Tourism
Dالزرقاء

-، مقابل, ،الغويرية -شارع االمير محمد،  

دوار الحاووز, المستشفى الحكومي 
05-39316000jordanhaj@yahoo.com-

عمانAlbayan Travel & ToursimAفاروق علي محمد حوشيةمكتب البيان للسياحة والسفر
،ط 108الشميساني،شارع عبد الحميد شرف،

ارضي
5659691065659690info@albayantours.net-

وليد الغالييني للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
وليد جميل اسعد الغالييني

Waleed Al Glghalayini Travel 

& Tourism
A+C+Dعمان

االمير هاشم بن الحسين . عبدون الجنوبي،ش

،دوار عبدون مجمع ماضي بالزا21،
59292555929256basim@alghalayinitravel.comwww.alghalayinitravel.com

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

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

عمانJoy Travel & ToursimAورثة يوسف حيمور وشريكتهمجوي للسياحة والسفر
، وسط البلد، 55 العبدلي،شارع الملك حسين،

مقابل البنك المركزي،ط ارضي
46334444634777sales@joy4travel.com-

عمانAlmawed Travel & ToursAسهيل ومحمد جودةالموعد للسياحة والسفر
، بجانب وزارة 78 العبدلي،شارع الملك حسين،

المالية
4627575-almawedtourism@yahoo.com-



عمانAl Daleel Travel & TourismDاحمد حامد صالح المصريالدليل للسياحة والسفر والحج والعمرة
،دوار الواحة 148تالع العلي،شارع وصفي التل،

ط ارضي-
56510025659007info@aldaleel.jowww.aldaleel.jo

المسرى للسياحة والسفر وخدمات 

الحج والعمره
عمانAl Masra Travel & TourismDبشير احمد جمعه ابو محفوظ

لؤلؤة / العبدلي،امية بن عبد شمس

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

56878785685100info@tta.jowww.tantash.com،ط ارضي4الشميساني،اليا ابو ماضي،عمانTantash Travel & TourismA+B+C+Dطنطش للسياحة والسفرطنطش للسياحة والسفر

أسرار العطالت للسياحة و السفر و 

الحج والعمرة
فراس جمال جابر حسن

Asrar Holidays Travel & 

Tourism
A+B+C+Dعمان

،مجمع برج 197جبل الحسين، خالد بن الوليد،

ط ارضي, الحسين
56810955681094asrarholidays@outlook.comwww.asraholidays.com

عمانAl Munjed Travel and TourismA+B+Cالمنجد للسياحة والسفرالمنجد للسياحة والسفر
، ابراج 6،الدوار 95 زهران،شارع زهران،

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

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

عمانAnciant ToursAالصرح للخدمات السياحيةاالقدمون للخدمات السياحية
،عمارة 61حي الصويفية،عبدالرحيم الحاج احمد،

214 مكتب 2الطابق - الواحة 
58256945850463ANCIENT_JO@HOTMAIL.COM-

،-البتراءJordan Beauty ToursBعمر محمد حسن العمراتاألردن الجميل للسياحة 2154999info@jordanbeauty.comwww.jordanbeauty.com-215499903-03،بجانب فندق موفنبك-الشارع السياحي،

عمانCarthage Travel & TourismAشركة عبدالحميد وغسان يوسفقرطاج للسياحه والسفر
،وسط البلد ، 78 العبدلي،شارع الملك حسين،

شارع السلط، بجانب الجمارك
46570504657051carthage_travel@flyjordan.com.jo-

داود للسياحة و / كنده للسياحة والسفر 

السفر
255638445547838info@kindatravel.com.jokinatravel.com.jo،ط65،65الفحيص،الحجاز البلقاءKinda Travel & TourismA+Bكنده للسياحة والسفر

عمانAl Athar For Travel & TourismBاالثر للسياحة والسفراألثر للسياحة والسفر

شارع الشهيد -دوار الواحة-تالع العلي،الجاردنز

،دوار الواحة، عمارة 151وصفي التل،

1  ط3مدخل رقم ,الخفجي

5562766/ 

5562770
5562767welcome@alathar-tours.comwww.alathar-tours.com

27،46138254620825j.aqel@gjtravel.netwww.gjtravel.net العبدلي،شارع الملك حسين،عمانSandy TravelAالوفاء للسياحه و السفرساندي للسياحه

عمانAl  Nabulsi Travel & TourismAنسرين النابلسي وشريكهاالنابلسي للسياحة والسفر
-، مجمع النا-،الرابية 5شارع عكاشه بن محصن،  

التجاري
5561681-

nisreennabulsi@hotmail.com،alnabulsi

@amadeus.jo
-

عمانNihad Travel &ToursimAنهاد خليل ابراهيم البدرساوينهاد للسياحة والسفر
-، دخلة-،الوحدات ، بجانب فندق المعمورة9مأدبا،  

جورج ابو زيد
47411144741115nihad@amadeus.jo-

258223605822359info@ugaritjordan.comwww.ugaritjordan.com،ط16حي الصويفية،االميرة تغريد،عمانUgarit Tours & TravelBامين مرشد علي المناصرهاوغاريت للسياحه والسفر

Petra Nights Tours Bمحمد المساعدة وشريكهليالي البتراء للسياحة والسفر
وادي 

موسى
-، 032154010032154015info@petranightstours.comwww.petranightstours.com،فندق سيال125السياحي،- الرئيسي 

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

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

البتراءCornucopia ToursBمحمود عبدربه المشاعله وشريكتهقرون الرخاء للسياحة والسفر
-، عمارة النبطي- العام ،النبطي ل،وادي موسى   

27شقة 
03-2154440

032154441(

032154440)
info@cornacopiatours.comwww.cornacopiatours.com

ً/ جواز سفر  -passportours@gmail.com-5931719،ط ارضي6عبدون الشمالي،شيحان العقلة ،عمانPassport Travel & Tourism Aأحالم محمود وشريكهاالجواز األزرق سابقا

b،59246175924618info@jordangt.comwww.jordangt.comرفيق بهاء الحريري،بلوك - العبدلي،بوليفارد عمانJordan Gateway Tours Bبوابة االردن للسياحةبوابة االردن للسياحة

الشامل للسياحة والسفر واالستثمارالشامل للسياحة والسفر واالستثمار
Alshamel travel ,tourism and 

Invs 
Aعمان

ابراج , ،الرابية 4تالع العلي،عبدهللا ابن رواحة،

3ط,الرابية التجارية 
55391565539186dina.alnajjar@alshamel.comwww.alshamel.com

السياحة الذكية للسياحة والسفرالسياحة الذكية للسياحة والسفر
Smart Tours For Toursim 

&Travel
Aعمان

،عمارة 114الشميساني،عبدالحميد شرف،

الريماوي، مقابل فندق الكومودور

5655094-

5655095
5655394info@smarttours-jo.comwww.smarttours-jo.com

-258546015854602ammar@libertytourism.com،بناية روحي ،ط7حي الصويفية،الوكاالت،عمانliberty Tours &Travel Bعمار أسعد وشريكتهالحرية للسياحة والسفر

4655111camera@cameratours.com.jowww.cameratours.com.jo-461600706-206،ط177 العبدلي،الملك حسين،عمانCamera ToursBفؤاد صالح طالب ابو البصلكاميرا للسياحه والسفر

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

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

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

4التجاري،ط
06-554257206-5542512rima@samara-travel.net

عيد احميد خليل النوافلةاألردن للسياحة والسفر
Jordan Tours Travel & 

Tourism
Bالبتراء

-،الشارع السياحي،-

،accounts@jordantours-travel.com

2154666-03 

2159666-03
03-2154600eid@jordantours-travel.comwww.jordantours-travel.com

عمانRania Tours & TravelBفدوى محمد يوسف مسعدرانيا للسياحة والسفر

،مجمع 114الشميساني،عبدالحميد شرف ،
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ط
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07998777745658340yasen@raniatours.comwww.raniatours.com

المدراء للسياحة والسفرالمدراء/ مسار لالستثمارات السياحية 
Travel Masters / Almudara For 

Travel & Toursim
A+B+Cعمان

،شميساني، بجانب 58الشميساني،شاكر بن زيد ،

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

عمانMaster ToursAعصام عمر صالح عبدهللامكتب الحاذق للسياحة والسفر
،حي البركة ، مجمع 36تالع العلي،وصفي التل،

4خلف التجاري،ط
5652116-Mastertours55@yahoo.com-

التهادي للسياحة والسفر والحج والعمرة
التهادي للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Eltahady Travel & ToursimDعمان

،عمارة لؤلؤة 7الشميساني،عبدالحميد شومان،

1الشميساني ،ط
06-567568306-5664180mousa@travelcode-jo.com-

عمانHawazen Travel & TourismA+B+C+Dمنذر كمال وشريكتههوازن للسياحة والسفر والحج والعمرة
حي الصويفية،عبدالرحيم الحاج محمد،مجمع 

2الو،مقابل جاليريا مول مجمع الواحة 
06-464300006-4642926info@hawazentravel.comwww.hawazentravel.com

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

مقابل مدارس عمر المختار،ط ارضي
5500015-alaa@alosoolfly.com-

مذاق الشرق االوسط للسياحة و السفرمذاق الشرق االوسط للسياحة و السفر
Flavor Of The Middle East 

Travel & Tourism
Bعمان

،خلدا، عمارة الريم ، 271حي خلدا،وصفي التل،

3ط
07985848290mohd@tours-fm.comwww.tours-fm.com

الروائع للسياحة والحج والعمرةالروائع للسياحة والحج والعمرة
Wonders Travel & Hajj 

&Umrah
A+Dعمان

،بجانب النعمان مول 185تالع العلي،الجاردنز ،

4ط
06-5330584-Wonders-jo@hotmail.com-

عمانAccuracy Travel & TourismAالدقة للسياحة والسفرالدقة للسياحة والسفر
ط ا،وسط البلد ، قرب  , 39 العبدلي،الملك حسين،

وزارة المالية، مقابل ساعات كاسيو
46131124613112info@accuracy.joaccuracytravel@wanadoo.jo

06/585317806/5854178info@platinumjordan.comwww.platinumjordan.com، بارك بالزا24حي الصويفية،صالح الزحيمات،عمانPlatinum ForTravel &TourismAرياض مصطفى عربد وشريكهبالتينيوم للسياحة والسفر

ثمرة الخير للسياحه والسفر والحج 

تورينو/ والعمرة 
عمانTorino Travel & TourismAتورينو للسياحة والسفر

.  القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،ش

دوار الشرق - ،القويسمة 325االمير حسن ،

ط ارضي-االوسط 

47734354773435sultanaqel@hotmail.com

فواز ناصر الزعبي وشريكتهقيصر للسياحة والسفر والحج والعمرة
Caesar Travel &Tourism&Hajj 

and Umrah
Dإربد

،بالقرب من االحوال 17لواء الرمثا،خط الشام،

المدنية، مقابل مسجد سيد األنبياء
027385445027385446Caesar.co@hotmail.com

5936264thamer@crystaltours-jo.comwww.crystaltours-jo.com-551061006-06،عبدون الشمالي7 زهران،كمال جنبالط،عمانCRYSTAL TOURS A+B+Cثامر الحوراني وشريكهكريستال للسياحة والسفر

255441285546128mohammad@infinitytourism.com ب،ام اذينة، ط15شط العرب، ،-عمانInfinity Travel & TourismAالنقطة المحدودة للسياحة والسفرالنقطة المحدودة للسياحة والسفر

ً/ المحلق للسياحة و السفر زهرة اوديسا للسياحة و السفرهدمي سابقا
Zahrat Odessa For Travel& 

Tourism/Travel Now 
Aعمان-، 55496905549693info@travelnowjo.comwww.travelnowjo.com،الرابية ،ط ارضي19عبدهللا ابن رواحة،

عمانLabibeh Travel & TourismAلبيبه للسياحه والسفرلبيبه للسياحه والسفر
، مجمع االخوين 46حي الصويفية،االميره تغريد،

3،ط2

065885870-

71-72
5885873ltwal@amadeus.jo

المسجدين للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
عمانAl Masjedin Travel & TourismDمحمود ابراهيم محمد المغربي وشريكه

- ،مجمع شرف6 العبدلي،امية بن عبد شمس،

بجانب طيران الخليج

4632680-

4621030
4621030mughrabi_m@yahoo.com

خيري والصمادي للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
عبدالمجيد الصمادي وشركاه

Khairi and Smadi travel and 

tourism
Dإربد

-، ،حي المسبغانية ،مجمع شوكت-الهاشمي،  

الشامي التجاري ،ط ارضي
027279007027252716khiry123@hotmail.com-

حياة مكة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
فيصل الطراد وشريكه

Hayat Makkah For Travel & 

Haj & Umrah 
Dعمان

قرب , ،حي اللويبده 143 العبدلي،الملك حسين،

شرطة العاصمة، مجمع قميحة
46348004610400Fesal_marze@hotmail.com-

عمانBissan Travel & TourismA+Dخالد عبد الوهاب عواد عويسيبيسان للسياحه والسفر
،مجمع العدل 51 العبدلي،سليمان النابلسي،

التجاري
56773245677326bissantravel@hotmail.com

أنوار الدلة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
محمد حمدان وشريكه

Anwar Al Dallah Travel & 

Tourism
A+C+Dعمان

،مقابل المستشفى - العبدلي،الملك حسين،

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

مؤسسة استيتيه للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
ورثة محمد سعيد عارف حسن استيتيه

Istatieh  Foundation for the 

Hajj and Umrah, Travel and 

Tourism 

Dالزرقاء
-، ، حي الحسين ، اخر موقف222قاسم بوالد،  

السرفيس

0؛053938444

5-3938444
053996000ist1992@hotmail.com-

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

،بجانب مطحنة زعيتر
05-398186005-3981861ataa.travel@gmail.com-

بركة الهدى للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
خليل محمد خليل قشطة

Baraket Al Hoda Travel & 

tourism
D47711024771102حطين،المدارس،،الوحدات،فوق مخابز الجمالعمانal7akelmoobin@gmail.com

وادي العقيق للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
بالل الجغبير وشريكه

Wadi Al Aqiq Travel & 

Tourism
Dعمان

،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي،امية بن عبد شمس،

العبدلي
46559004655901wadialaqiq@hotmail.comwww.wadialaqiq.com

الزرقاءAl Raya Travel & TourismA+B+C+Dمحمود علي درادكه وشريكتهالراية للحج والعمرة والسياحة والسفر
-، ،الوسط التجاري ،حي الحسين91قاسم بوالد،  , 

مقابل جامع العرب
053963353053933313ALRAYA06@hotmail.com

مشاعل النور للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
شاهر حسن عياش وشريكته

Mashael Al Noor Travel & 

Tourism
Dالزرقاء

-، مقابل كازيه-،اول حي الضباط3الرئيسي،  

1النصر طابق 
053960003053960003Mashael_tourism@yahoo.com-

،-إربدFaihaa Hajj & UmraDكمال ابو ذياب وشريكهالفيحاء للحج والعمرة -02/726102102/7261023Faihaa_umra@yahoo.com،دوار القبه0الملك عبدهللا الثاني،

السفير العربي للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
-05/397404005/3974040safer.travel01@gmail.com،الوسط التجاري4الزرقاء،شارع عمان القديم ،الزرقاءAl Safer Travel and ToursDمحمود حسان وشريكته

8،46407734640773al_3dnan@yahoo.com العبدلي،اميه بن عبد شمس،عمانAl Adnan Travel & TourismDكايد عبد الجبار عبد الهادي حمادالعدنان للحج والعمرة والسياحة والسفر

،2ط , 92الشميساني،عبدالحميد شرف،عمانClass Travel & TourismAالدرجة الرفيعة للسياحة والسفرالدرجة الرفيعة للسياحة والسفر
5668851/566

8850
5668820

classtrvl@classtrvl.com; 

ahmad.atef@classtrvl.com
www.classtrvl.com

الرواجيح للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
مادباAl RwaJeh Travel  & TourismDسمير الرواجيح البقوم وشركاه

-، ،وسط المدينة ،حي-شارع الملك حسين،  

بجانب مؤسسة الرواجيح للمواد, الرواجيح   

التموينية

053244626053244626sameeralrwageh@yahoo.com-

رضا الزاهر للحج والعمرة والسياحة و 

السفر
حسن علي قوقزة وشركاه

Rida Al Zaher Travel & 

Tourism
D026340880026340880،،الملك عبدهللا،-جرشredazaher1@hotmail.com



الوحيدون للسياحه والسفر والحج 

والعمرة
جميل الرواشدة وشركاه

Al Waheedon for Travel & 

Tourism
Dإربد

-، ،طوال البارحة ، مجمع البركه-غاندي، - 

الجوازات العامه
02-724096402-7250665Waheedon4@hotmail.com-

42،58850715885072sales@izonetravel.comwww.izontravel.comحي الصويفية،عبد الرحيم الحاج محمد،عمانI Zone TravelAالمنطقة العالمية للسياحة والسفررواد المنطقة العالمية للسياحة والسفر

عمانAlThuna'yeh Travel & Tourism Cالثنائيه للسياحه و السفرالثنائيه للسياحه و السفر
،خربة 10،(الوكاالت)وادي السير،الينابيع 

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

،ط ارضي89الشميساني،عبد الحميد شرف ،عمانEternity Travel&ToursimAمحمد عقاب احمد احمداألبدية للسياحة والسفر
06-5677968-

06-5677967
5677963moqab@eternitytravel-jo.comwww.eternitytravel-jo.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

،-الزرقاءAl Sondos Travel &TourismAورثة حمد ياسين حمد وناظم ملحمالسندس للسياحة والسفر -3938996sinzarka@hotmail.com-399677605-05،الوسط التجاري105الملك طالل،

،-الزرقاءAl Seraj For Haj & UmraDعمر جبري عبدهللا السوالمهالسراج للحج والعمرة والسياحة والسفر -053982866053982866seraj686@hotmail.com،الغويرية15الملك غازي،

عمانMunalisa Travel & ToursimAالحدود لالستثمارات السياحيهموناليزا للسياحه والسفر
،مجمع 59 العبدلي،الشريف حسين بن علي،

نسرين التجاري
56504165621000lamees@monalisa-travel.com-

اضواء للسياحة والسفر والحج والعمره
عبد السالم محمد احمد الحايك 

وشريكته
Adwaa Travel & TourismDإربد

،عمارة اتحاد الجمعيات 0مدينة إربد،الملك طالل،

الخيرية

 
02-724238102-7242381adwaa_hayek@hotmail.com-

عمانLeader travel and tourismDالقائد للسياحه والسفر والحج والعمرةالقائد للسياحه والسفر
-، ، ام اذينه7الملك فيصل بن عبد العزيز،  ,  

مجمع عمرة التجاري

5546417/554

6418/552711

8

5527119leader_travel@flyjordan.com.jowwwleader-travel.net

القرعان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
غيث القرعان و شريكه

Al Qura'an For Travel & 

Tourism
Dعمان

،مقابل البنك 85حسني صوبر،.وادي السير،ش 

االهلي
58189405865480

alquraan_travel.ana.tourism@hotmail.c

om
-

22،43965554396606Info@mesktransport.comwww.mesktransport.netحي الياسمين،محمد فالح الشنقطي،عمانMesk Tourism& TransportDسلطان أبو حسان وشركاهمسك للسياحة والسفر

مؤسسة شتات للحج والعمره والسياحة 

والسفر
محمد شتات وشريكه

Shatat Travel & Tourism Hajj 

and Umrah
Dالزرقاء

قرب محطة , ،العراتفة 0الرصيفة،الملك حسين،

شريم
05-365530305-3655302tc_shatat@hotmail.com

مؤسسة ابو كف للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
سالمه مصلح عبدهللا ابو كف

ABU KAFF HAJJ AND 

UMRAH TRAVEL AND 

TOURISM

Dمادبا-، -3246655abu_kaff_madaba@hotmail.com-324665505-05قرب مسجد الفيحاء-،وسط البلد -شارع القدس،

عمانGuarantee Travel & EventsA+Bعبدالحميد جمال عبدالحميد قطيشاتالضمان للسياحة والسفر

،الدوار 18 زهران،الكندي،

الخامس

 

rami@guarantee-tours.com

59350355935038info@guarantee-tours.comwww.guarantee-tours.com

الكركAl-Janoub Travel& TourismDياسين المطارنه وشريكتهالجنوب للسياحة والسفر والحج والعمرة
-، ،مقابل مقام23شارع الخضر عليه السالم،  

الخضر
032353721032353721janob2@hotmail.com

255437125543713mary@albasmatravel.comwww.albasmatravel.com،حي ام اذينة الجنوبي ،ط39 زهران،مكة،عمانAl Basma Travel & TourismAبسمه خضر وماري البهوالبسمة للسياحة والسفر

الغيث للسياحة والسفر ولخدمات الحج 

والعمرة

الغيث للسياحة والسفر ولخدمات الحج 

والعمرة

Al -Ghaith For Travel 

&Toursim&Haj&Umra
D46366904636690،عمارة لؤلؤة العبدلي8 العبدلي،امية بنت شمس،عمانalsanna-alabadi@hotmail.com-

ابن تيمية للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
علي محمد ابراهيم الزريقات

Ibn  Taymiyyah Travel & 

Tourism Pilgrimage 
Dعمان

،فوق صيدلية 273حي النزهة،المدارس،

اليرموك

 

شارع  سعيد بن المسيب

0799643786-ibntayma@yahoo.com-

نور االيمان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
ابراهيم محمد ابراهيم فرج

Noor  Al-Eman Travel & 

Tourism- Hajj umrah
Dعمان

،جبل 8 العبدلي،امية بنت عبد شمس،

الحسين

 

205 مكتب 2 مجمع لؤلؤة ط

46441494644146noor_aliman@windowslive.com-

عمانRawand Travel And TourismBطارق محمود اديب قليوبيروند للسياحة والسفر

حي الرونق،شارع الشهيد عوض 

،الدوار السابع، بجانب شركة جت 7الجرارحة،

للنقليات

58597005859700info@rawandtours.comwww.rawandtours.com

البيت المعمور للحج والعمرة  والسياحه 

والسفر
حسن محمد سالم غزاوي

Al-Beat Al-Maa`mour 

Foundation for the Hajj and 

Umrah,Travel& Tourism

D027262231027262231،-،راتب البطاينة،-إربدhasan.ghzawi@yahoo.com-

البادية الشمالية للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
احمد عبدالعزيز عقيل العيسى

Northern Badia Office for Hajj 

and Umrah travel and tourism
Dالمفرق

 الملك،-

،المفرق20غازي،

 

حي الضباط

026236698026236698ab155776@hotmail.com-

حول الشرق للسياحة الدوليةحول الشرق للسياحة الدولية
Pan East International . 

Tourism Co.
B4،56733615685421الشميساني،محمد الجمعان،عمانdmc@paneast.com.jowww.paneast.com.jo

 عزيز عبد الغني وعطاف أبو العينينخمس نجوم للسياحة والسفر
Five Stars For Travel & 

Tourism
C4628881/2/34628884، الطابق االرضي12 العبدلي،سليمان النابلسي،عمانgm@five-starstours.com-

صحارى الجديدة للسياحة والسفرصحارى الجديدة للسياحة والسفر
New Sahara For Travel & 

Toursim
A+B+C+Dعمان

،ط 148تالع العلي،مكة المكرمة،

ارضي

 

خلدا

55090005533232zaid@kirresh.comwww.kirreshgroup.com

عمانJet Setters Tarvel And Toursim Aالمتميزون المتحدون للسياحه والسفرالمتميزون المتحدون للسياحه والسفر
-، ،أم اذينة الجنوبي ، اشارات ام47شارع مكه ،  

3اذينة ، عمارة الخيرات ، ط
55319165541916info@jetsetters.jowww.jetsetters.jo

58664885866487ehab@allourtravel.netwww.allourtravel.net،مجمع طه الحجاوي-تالع العلي،مكة المكرمة،عمانAllour Travel & Tourism Ltd.Aاللور للسياحة والسفراللور للسياحة والسفر

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

قرب الجمارك ، ط ارضي
46559364655938rahaftours@hotmail.com-

نانا / النقل العالي للسياحة والسفر 

ً ويارا سابقا
-55185755518095info@hightrans-jo.com،ام اذينة136تالع العلي،مكه،عمانHigh Trans Travel & ToursimAالنقل العالي للسياحة والسفر

شهير الشعيبي وشركاهالحياة الطيبة للسياحة والسفر
Al Hayat Al Tayba Travel & 

Toursim
Dعمان

،مجمع لؤلؤة 8جبل الحسين،امية بن عبد شمس،

العبدلي
56501195657706perfectlife_2008@yahoo.comAlhaya-altayba.com

جويحان وابو محفوظ وشريكهمالنجاح للحج والعمرة والسياحة والسفر
Al Najah For Haj & Umrah & 

Travel& Toursim 
Dالكرك

 الشارع الرئيسي،المرج ، فوق صيدلية شقائق،

النعمان
032340951032341951Jaafar.alqabali@yahoo.com-

عمانPlaza HolidaysA+B+C+Dبالزا للعطالتبالزا للعطالت و السياحة والسفر
/ ،مجمع نينا26الشميساني،عبدالحميد شرف،

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

الذاكرين للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
محمد عبدهللا محمد ريحان

Al Thakereen Travel  & 

Tourism 
D56662625666262، بجانب شركة جت240 العبدلي، الملك حسين،عمانInfo@althakereen.com

عمانAmira ToursBياسمين عقل وشركاهاأميرة للسياحة والسفر
،مجمع بندر 130تالع العلي،وصفي التل،

102التجاري ،مكتب رقم 
56701375670136info@amira-tours.comwww.amira-tours.com

الغالييني للسياحة والسفر والحج 

والعمره
احمد الغالييني وشركاه

Ahmed Al-Ghalayini & 

Partner Company
C+Dعمان

،البيادر  ،ط 21وادي السير، حسني صوبر،

ارضي
5866566 -basim@alghalayinitravel.comwww.alghalayinitravel.com

االصالة للسياحة والسفرالمستشار للعطالت وللسياحة والسفر
Adviser Holidays for Travel & 

Tourism
A+B+Cعمان

مجمع اريج - 3،ط210تالع العلي،وصفي التل،

التجاري
55383255523411ahmad@advisertours.comwww.adviserholiday.com

عمانThe Yacht Travel & TourismCاليخت للسياحة والسفراليخت للسياحة والسفر

،مجمع يوسف ستر 112تالع العلي،وصفي التل،

مقابل -1 ط2

جبري

 

حي البركة

56777875677787samer@yachttrv.comwww.theyachttravel.com

،-البتراءRami ToursBالعمران والمناجعهرامي للسياحة والسفر 2154551info@raamitours.comwww.raamitours.com-215455103-03،ام صيحون-الرئيسي،

عمانBright TravelAالقطب الشمالي للسياحة والسفرالقطب الشمالي للسياحة والسفر

حي الصويفية،االميرة 

BRIGHT@FLYJORDAN.C،12تغريد،

OM.JO

58177105815540yousef@brightravel.net-

النوافلة للسياحة والسفر والحج 

الفنان سابقا/والعمره
موسى عايد موسى النوافله

Nawafleh Travel & Tours & 

Hajj & Umrah / Artist Tours 

سابقا

B215995-21599503-03،،الشارع الرئيسي،-البتراءNawafleh.tours@yahoo.com

،-البتراءSee Jordan ToursBسليمان الهالالت وشريكتهشاهد االردن للسياحة والسفر 0795393559032155400info@seejordantours.comwww.seejordantours.com،بجانب فندق الموفيمبيك-السياحي،

التشريف للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
عمانHoners For Travel & ToursimA+B+C+Dالتشريفات للسياحة والسفر

،مقابل مركز هيا 28الشميساني،ايليا ابو ماضي،

الثقافي

5659696/567

6882/565956

0/5659561

5676729ahmad.alsaleh@honorsjo.com-

عمانFirst Choice TravelAاالختيار األول للسياحة والسفراالختيار األول للسياحة والسفر

حي الصويفية،عبدالرحيم الحاج محمد ،الواحة 

ش الوكاالت، مجمع الواحة / ،وادي السير  1

104 ،مكتب 1،ط61،بناية 

58132325863619maisa@1stchoicetrvl.comwww.1stchoicetrvl.com

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

Tours
Bالبتراء

-، ،المثلث الرئيسي بجانب سوبرماركت-الزيتون،  

موج البحر
03-215595503-2155955info@desertparamours.comwww.desertparamours.com

التفوق للسياحة والسفرالتفوق للسياحة والسفر
Exceed World Travel and 

tourism
Aعمان

، الجاردنز، 133تالع العلي،شارع وصفي التل ،

مكتب رقم  (2)الطابق, مجمع هشام سالمة 

بنفس موقع ابو شيخه للصرافه (201)

55111485531148osama.jarrar@exceedworldtravel.comwww.exceedworldtravel.com

الخط السريع للعطالت والسياحة 

اكسبرس/ والسفر 
عدل لالستثمارات السياحية

Express Holiday Travel and 

Tourism Company
Cعمان

،البنك االردني 133تالع العلي،وصفي التل،

الكويتي
56392225666308gm@express-jo.com-

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

4،ط
55337005522500jafra@jafratravel.comwww.jafratravel.com

،-إربدNevertiti Travel & TourismAمحمدجمال أحمد محمد علوةنفرتيتي للسياحة والسفر -027271236027271238n562001@yahoo.com،ط ارضي32بغداد،

mailto:Waheedon4@hotmail.com


212،55443325513569info@redrock.jowww.redrock.joتالع العلي،المدينة المنورة،عمانEdom ToursBزينب فهد خليل الفرجاتايدوم للسياحة والسفر

،-عمانPremier Travel & TourismAلبنى عدنان شعبان ابو مسلمالممتاز للسياحه والسفر -46242244624224Almumtaz_travel@hotmail.comمقابل قصر العدل, ،وسط البلد 51الملك حسين،

عمانTravel Club InternationalBنادي السياحة والسفرنادي السياحة والسفر
وصفي . تالع العلي، الجاردينز ، حي البركة، ش

3، ط141التل، مجمع نصر الحجوج رقم 
55383605537921ashraf@travelclubintl.comwww.travelclubintl.com

التواصل للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
جرشAl Tawasol Travel & TourismDيحيى ابو عمره وشريكته

، 3الملك عبدهللا الثاني ،عمارة دندن ،ط

مقابل مديرية االوقاف
027101988027101077altawasolhajj_umra@yahoo.com-

احمد الشرفا وعائد استيتيهمودة للحج والعمرة والسياحه والسفر
Mawadah For Haj &Umrah& 

Travel and Toursim
Dعمان

التاج نهاية شارع باطو،حي االشرفية، . ش

مجمع االشرفية مقابل مدرسة حي ام تينة
4754756-ist1992m@hotmail.com-

مشاعر العاصمة المقدسة للسياحة 

والسفر

مشاعر العاصمة المقدسة للسياحة 

والسفر

Mashair Al Asema Al 

Moqadasah For Travel & 

Tourism

A+Dعمان
تالع العلي،حي البركة، وصفي 

404، مكتب4،الجاردينز ، ط84التل،

065691916- 

065691917 
065699500jamal@mashair-jordan.comwww.mashair-jordan.com

عمانjourney city travelAمدينة الرحالت للسياحةمدينة الرحالت للسياحة/ كابيتال 
،مجمع 112 العبدلي،عبدالحميد شرف،

1الفردوس،ط

5688374/568

8743
5689737info@capital-travel.comwww.capital-travel.com

إربدLujain Travel & Tourism Dاحسان عبد الغفار العمري وشركائهلجين للحج والعمرة و السياحة و السفر
-، ، مجمع عمان الجديد-مجمع عمان الجديد،  ، 

مجمع القدس/ غرب مستشفى ابن النفيس 
02/710196602/7101077lujaintrvl@hotmail.com-

الطاعة للحج و العمرة و السياحة و 

السفر

شركة عيسى فرحان ضيف هللا 

الشبول وشركاه
Al Ta`a Travel & Tourism Dإربد

-، مجمع الشامي ،ط-،اربد -المتنبي،  

ارضي

 

بجانب مجلس الشامي

02-720740702-7207407alta3a@yahoo.com-

دروب الخير للحج والعمرة والسياحة 

ً/ والسفر  الكرك سابقا
ابراهيم السعايدة وشريكته

Droub Al khair Travel And 

Tourism
Dعمان

 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،شارع 

203مكتب- 2ط-عمارة البركة- ،ش مادبا-مادبا،
07997808884747666saaydah1@yahoo.com-

مؤسسة الحق للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
إربدAl Haq Travel & TourismDخالد محمد نزال العيسى

البلد، الشارع الرئيسي، بجانب االحوال المدنية و 

الجوازات، بناية االحوال
02-724604702-7246047Alhaaq-travel@hotmail.com

عمانAramas Travel &TourismDمنذر احمد جمعه ابو محفوظاراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة
مجمع لؤاوة / العبدلي،اميه بن عبد شمس 

،8العبدلي ،
46228124622814

info@araktours.com/info@masratravel

.com
-

2155699info@explorejordantours.comwww.explorejordantours.com-215469903-03الشارع الرئيسي،فندق،فندق طريق الملوك،-البتراءExplore Jordan ToursBابراهيم احمد محمد الحسناتتمعن االردن للسياحة والسفر

نسمات للسياحة و السفر والحج 

والعمرة
عمانNasamat Travel & TourismDيوسف و محمد مسلم

،بجانب شرطة 171 العبدلي،شارع الملك حسين،

العاصمة
46010924601093Nsmat-2012@hotmail.com-

الفيسقيساء للسياحة والسفرالخريطة للسياحة والسفر
 -Map Tours & Events 

DMC
Bعمان

-، ،خربة الصويفية16الملك عبدهللا الثاني ،.ش   

، 1،ط16بناية 
53102135310214info@map-tour.comwww.map-tour.com

البلقاءAl Bara` Travel  haj &  UmraDالبراء للسياحة والسفر والحج والعمرةالبراء للسياحة والسفر والحج والعمرة
،مجمع 40عين الباشا،عمان اربد الخط الرئيسي،

حامد التجاري
5372657- albaratravel@live.com-

عمانSedra  For Travel & TourismBرويدة محمد اسماعيل وشريكهاسيدرا للسياحة والسفر والحج والعمرة
،الجاردينز، 139وصفي التل،. تالع العلي، ،ش

3،ط
55294025529305shereen_sohwell@yahoo.com-

،-عمانPhiladelphia Travel & ToursBفيالدلفيا للسياحة والسفرفيالدلفيا للسياحة والسفر 155482005548203haddad@pttjo.comwww.pttjo.comكابول،مجمع الس،الرابية،ط

الشفق / االنبهار للسـياحـة و السـفـر 

ً سابقا

الشفق / االنبهار للـسـياحة و السـفر

ً سابقا
Dazzle for Travel & TourismAعمان

مكتب -،الطابق الثاني 13تالع العلي،مــــكـــة،

204
58333535833183khalid@erehla.com-

،-البتراءWonder Trace ToursBمحمد علي محمد البدولمكتب طريق الطوافة للسياحة info@wandertracetours.comwww.wandertracetours.com-2154004-03،البتراء ،الوحدات ، ام صيحون-الرئيسي،

عمانAl Markib Tourism & TravelA+B+C+Dجالد وابو صوفةالمركب للسياحة والسفر
، 109الجاردنز،- وصفي التل . تالع العلي،ش

5مجمع حماده سنتر، ط االرضي، مكتب رقم 
55605625560563info@utt-jo.comwww.utt-jo.com

،-البتراءDesert Dream ToursBطارق وأحمد وأسامة الهالالتحلم الصحراء للسياحة والسفر -2156965Desertdream.tours@yahoo.com-215796503-203،دوار الشهيد ،ط-ش السياحي،

عمانluxury Travel and Tours Aالفخامه لالستثمارات السياحيهالفخامه لالستثمارات السياحيه
،عمارة 12األميرة تغريد،. حي الصويفية،ش

2ط- الشعلة 
58633225818228walid@luxurytours-jo.comwww.luxurytours-jo.com

عجائب البتراء للسياحة والوكاالتعجائب البتراء للسياحة والوكاالت
Petra Wonders Travel 

&Tourism
Bعمان

المدينة الرياضية،شارع كلية 

1بناية السماح،ط, ،عرجان 34الرياضة،
06-567633306-5676916Info@petra-wonders.comwww.petra-wonders.com 

السرعة القصوى لوكالء المالحة 

والشحن والسياحة والسفر والحج 

والعمرة

السرعة لوكالء المالحة والشحن 

والسياحة والسفر والحج والعمرة

Speed for Shipping 

Agents,Shipping,Tourism,Trave

l,Pilgrimage and Umrah 

COMPANY

A+B+C+Dعمان

المدينة الرياضية،صرح الشهيد،العيسى،مجمع 

العيسى، مكتب رقم 

3 
50502015050801asaad@speedjordan.comwww.speedjordan.com

،-عمانStars Desert Tours & TravelBعلي الحسامي وشريكهصحراء النجوم للسياحة والسفر 455178795516869hayat-jadallah@starsdesert.comwww.starsdesert.comط,،دوار الواحة 4شارع المدينة المنورة،سعد 

عمانMiramar Travel & TourismBميرامار للسياحة والسفرميرامار للسياحة والسفر
وصفي التل، مجمع رياض . تالع العلي، ش

، ط ارضي7/165العساف رقم 
55299005514133info@miramartour.comwww.miramartour.com

عمانPortfolio Travel & TourismAمحمد مروان محمد ذيب الكرزونالحقيبة للسياحة والسفر
-2،مجمع االلهام، ط3جبل الحسين، شارع جنين،

201فوق البنك العربي، مكتب رقم 
5659597/85659598Portfolio_travel@flyjordan.com.jo-

العميد للسياحة و السفر والحج والعمرة
العميد للسياحة و السفر والحج 

والعمرة

Al Ameed Travel & Tourism. 

Haji&Umrah
A+Dعمان

،عمان ،ش الملكة 94الشميساني،الملكة نور،

1،ط 94نور،بناية 
56772215677992info@alameedtours.comwww.alameedtours.com

-027240700027240700shahmumrah@yahoo.comدوار القبة،النزهةإربدAl Shahem Travel & TourismDزكريا رضا احمد الشريدةالشهم للحج والعمرة واسياحة واسفر

عمانNavigator Travel& TourismAسحر جميل خالد الشرفاالمالح للسياحة والسفر
-، ،وسط البلد، مقابل51شارع الملك حسين،  

محكمة  الجنايات الكبرى
46233444626062info@navigatortravel-jo.com-

درب األردن للسياحة والسفر والحج 

ً/ والعمرة  باريس سابقا

درب األردن للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Jordan Trail Travel & TourismBعمان

،مجمع جوهرة 96تالع العلي،شارع وصفي التل،

5الجاردنز، الطابق الخامس، مكتب رقم 
56969115696910info@jordantrail-jo.comwww.jordantrail-jo.com

البتراءJordan Allure Tours & TravelBبسمه يوسف خليل النوافلهعاشق االردن للسياحة والسفر
-، ،وادي1ش منتجع بيت زمان السياحي،  

موسى، حي النوافلة
03-2159345032159800info@jordanalluretours.comwww.jordanalluretours.com

إربدAl Kunooz Travel & TourismDابراهيم عبدالكريم سالم العبد هللاالكنوز للسياحة والسفر والحج والعمرة
-، ، مكتب2، مجمع شوكت الشامي ،ط-الهاشمي،  

15رقم 
027256002027256004alkunooz.jordan@hotmail.com-

 محمد الحايك وشركاهالفجر للسياحة و السفر والحج والعمرة
Al- Fajer for haj and umrah 

and tourism
Dإربد

-، عمارة- 1شارع سطعان الحسن،يونس الط،ط  

يونس الطعاني
027252750027252650al_fajerhayek@yahoo.com-

القيروان للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
عمانAl Kairawan Travel & Tourism Dعمر الحنيطي وشركاه

 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،ش 

،القويسمة ،ط ارضي333االمير حسن،
47360504736051alkairawancompany@yahoo.com-

عمانGolden Gate Tours & TravelBالبوابة الذهبية للسياحة والسفرالبوابة الذهبية للسياحة والسفر
،عمارة 111تالع العلي،شارع وصفي التل،

503 مكتب 5البكري، ط 
55498805549887management@goldengatetours.com.jowww.goldengatetours.com.jo

بالل عوده وشريكهالقصور الذهبية المتميزة للحج و العمرة
Al Qusour Al Thahabyah Al 

Motamayezeh 
D222،56511225651121 العبدلي،شارع الملك حسين،عمانBelal_69@yahoo.com-

عمانEnjoy Jordan Tours & TravelBوجهة االردن للسياحة والسفراستمتع في االردن للسياحة والسفر

 ط 96وصفي التل،- تالع العلي،الجاردنز 

- الطابق االول- الث،مجمع جوهرة الجاردنز

10مكتب رقم 

55345445534244info@enjoy-jordan.comWWW.ENJOY-JORDAN.COM

عمانSwiss TravelAالسويس للسياحة و السفرالسويس للسياحة و السفر
،داخل 66جبل عمان،الكلية العلمية االسالمية ،

فندق االردن

4625254/452

9264/465151

4 

4651519swiss_travel@amadeus.jowww.swissjour.com

االردن/ مجموعة ترافكو القابضة 
مجموعة  ترافكو القابضة للسياحة 

والسفر
Travco JordanA+B+C5666877-566686606-2،06الشميساني،الشريف ناصر بن جميل،عمانtravco.jordan@travco.comwww.travcotravel.jo

-456505005672207esam@thetravelart.com،ط47الشميساني،االمير شاكر بن زيد،عمانTravel ArtAعصام عوني احمد حمادفن السياحه والسفر

،-عمانJordan Eyes TravelBيحيى حسين احمد جبعيعيون االردن للسياحة و السفر info@jordaneyestravel.comwww.jordaneyestravel.com-5370114،ام السماق11عامر بن مالك،

الثراء / اطاللة األردن للسياحة والسفر 

ً/ سابقاً  القلوب البيضاء سابقا
نور ابراهيم محمد ابو نجم

Itlalat Al Ordan For Travel & 

Toursim
D46560784606078،مقابل السيرك القديم57تالع العلي،وصفي التل،عمانAt-jordan@hotmail.com0

عمانMasar Travel & TourismAمسار للسياحة والسفرمسار للسياحة والسفر
الشميساني،شارع عبد الحميد 

2،الطابق 112شرف،
56541155654116issamabawi@yahoo.co.uk-

عمانAdam Travel & TourismBالهدهد للسياحة و السفرآدم للسياحة و السفر

تالع العلي،شارع وصفي التل،مجمع بيت،خلدا، 

اشارات 

4،401البشيتي،ط

 

operation@adamtraveljordan.com

0653530625353069bashar.a@adamtraveljordan.netwww.adamtraveljordan.com

عمانTaqarob Travel & TourismAتقارب للسياحة و السفرتقارب للسياحة و السفر
،مجمع 63الشميساني،ش عبد الرحيم الواكد،

مهيار

5650660/61/

62
5660650majed@taqarobtours.comwww.taqarobtours.com

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

Ttourism
Bعمان

،عمارة 11حي الصويفية،شارع الوكاالت،

206ستاربكس مكتب 

5540229-

5540228
5540793info@ctm-jo.comwww.ctm-jo.com

انور شطناوي وسيف الدين عبيدات 

للسياحة و الحج والعمرة

انور شطناوي و سيف الدين عبيدات 

للسياحة و الحج والعمرة

Anwar. Shantawi & Saif AlDin 

Abiedat Company
Dإربد-، -102/725998002/7259980anwar.shatnawi54@yahoo.com،مجمع المدينة المنورة ،ط -ش الملك طالل،

نهاية / جاذبية األردن للسياحة والسفر 

ً األسبوع سابقا
عمانJordan Attraction ToursBمرام حدادين وشريكها

-204 مكتب 2،طابق 50حي الصويفية،الوكاالت،

قرب فندق رم الوليد- مجمع دريم سنتر
065833328065853328info@jatjo.comwww.jatjo.com

عمانFamily ToursBالعائلة للسياحة و السفرالعائلة للسياحة و السفر

،عمان، 38تالع العلي،امتداد شارع وصفي التل،

خلدا، بجانب كلية الخوارزمي، مجمع بيت العمر، 

503، مكتب 5الطابق 

55406005540618haitham@groupstojordan.comwww.jttours.com

برج العرب للسياحة و السفربرج العرب للسياحة و السفر
ARAB TOWER Travel & 

Tourism
B+D6،58298005829801حي الصويفية،شارع الوكالت ،عمانinfo@arabtower-travel.comwww.arabtower-travel.com

عمانCompass HolidaysA+B+Cالبوصلة للسياحة والسفرالبوصلة للعطالت
،عمارة 112عبدالحميد شرف،. الشميساني،ش

الفردوس، الطابق االرضي

5680188- 

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

البتراءBedouin Life ToursBرائد حيدر ذياب المساعدةالحياة البدوية للسياحة والسفر
-، ، مقابل المركز الصحي107المركز الصحي،  

، 2ط
032159999032159991Raed_petra@yahoo.comwww.bedouinlifetours.com

البتراءDesert Paradise ToursBانس الهالالت وشركاهجنة الصحراء للسياحة والسفر
 السياحي ،فينوس،فندق فينوس، الطابق،-

االرضي
03/215716503/2154770info@petravenushotel.comwww.jordandpt.com



عمانPisa Travel & TourismAبيزا للسياحة والسفربيزا للسياحة والسفر

،الصويفية 18حي الصويفية،صبحي العمري،

3،ط

 
5827119

5827174/18

50169
main@jopisatravel.comwww.jopisatravel.com

البتراءSalma Tours &TravelBعبدهللا احمد سالم الحسناتمكتب سلمى للسياحة والسفر
-، بجانب فندق, الشارع الرئيسي،،وادي موسى   

وادي القمر
032159090032159091info@salmatours.comwww.salmatours.com 

عمانJordan Stars Tourism & TravelAنجوم االردن للسياحه و السفرنجوم االردن للسياحة و السفر
، الطابق 204تالع العلي،شارع المدينة المنورة،

االرضي
55405355540828g.m@jordanstars.netwww.jordanstars.net

56656665666393info@ajamgroup.comwww.ajmatours.com،الجاردنز7تالع العلي،محمد سالم الجنيدي،عمانAjam Travel & TourismA+B+C+Dمجموعة آجام للتجارة و االستثمارآجام للسياحة والسفر والحج والعمرة

03/215969603/2159797info@jordanmemorytours.comwww.jordanmemorytours.com،وادي موسى-الشارع السياحي، ،-البتراءJordan Memory ToursBبالل احمد الهالالتذاكرة االردن للسياحة والسفر

عمانExcells ToursAناصر سمير ابراهيم عجوريالمتفوقون للسياحة و السفر
،الجبيهة، دوار المنهل ،مجمع 99الجبيهة،ياجوز،

2 ط99الفارس، رقم 
53534745350474naser-excells@hotmail.comwww.excellstours.com

-06/4381616064388686ali_abumahfoz@yahoo.com،قرب االحوال المدنية110 بدر،شارع الدستور،عمانDerban For Travel & Toursim Dعلي سليمان جمعه ابو محفوظديربان للسياحة والسفر

عمانEmilio Travel & ToursBعبر الحدود للسياحة والسفراميليو للسياحة والسفر

،خلدا، طابق 72عامر بن مالك،. تالع العلي،ش

ارضي

 
55110330Aneesb@emilio-jo.comwww.emilio-jo.com

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

Tourism
C+Dالزرقاء

-، ،الزرقاء الجديدة، مجمع سامح36،61شارع   

التجاري
05-385603005-3856040Tasabeeh.12@gmail.com0

األيام الذهبية للسياحة و السفر و الحج 

و العمرة

األيام الذهبية للسياحة و السفر و 

الحج و العمرة
Golden Days Travel & TourismDعمان

، 3،الطابق 123تالع العلي،المدينة المنورة،

مكتب رقم 

3 

ام السماق

55442625544261manager@gd-tours.com0

البلد األمين للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
احمد ابو محفوظ وشركاه

Al Balad Al Ameen Travel & 

Tourism   
A+B+C+Dعمان

-، ،حي نزال110حي االخضر،- شارع الدستور   -

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

الشميساني للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
عمانShmeisani Travel&TourismDالشميساني للسياحة والسفر والحج

تالع العلي،وصفي 

،الجاردنز73التل،

 

الطابق 

الثالث

 

303 + 302مكتب رقم 

56223445682344Hazem_shmeisani@hotmail.com0

عمانDesert Adventures TourismBمغامرات الصحراء للسياحة والسفرمغامرات الصحراء للسياحة والسفر

-، ،مجمع بسام142تقاطع الحرمين،- شارع مكة   

 عباسي ، الطابق الخامس ،مكتب

503 

حي الروابي

55117555511781
info@desertadventures.com; 

loai.alnajdawi@desertadventures.com
www.desertadventures.com

،-عمانSeven Seas Travel & TourismAالبحار السبعة للسياحة و السفرالبحار السبعة للسياحة و السفر 255634215563423info@7seastravel.net،ام اذينة ،ط41شارع دجلة،

عمانJeenar Travel & TourismAالشاطئ  للسياحة والسفرجينار للسياحة والسفر
، دوار الواحة، 153تالع العلي،وصفي التل،

مجمع الخفجي التجاري،  الطابق الثالث
06552558065520441admin@jeenar.comwww.jeenar.com

49،56875655687565info@araktours.comwww.araktours.com العبدلي،سليمان النابلسي،عمانArak Travel & TourismAاراك للسياحة و السفراراك للسياحة والسفر والحج والعمرة

عمانi Jordan Travel & Tourism Bانا االردن للسياحة والسفرانا االردن للسياحة والسفر
،الشميساني 88الشميساني،يوسف بن تاشفين ،

3 ،ط88،، مجمع البر، بناية رقم 
56900095697009adel.adawi@ijordantours.comwww.ijordantours.com

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

501، مكتب5كاراكاس التجاري ط
53472725347274info@jordanandbeyond.comwww.jordanandbeyond.com

الرواسي للسياحة و السفر والحج 

والعمرة
الزرقاءAl Rawasi Travel & TourismDامجد عزت محمد الكسواني

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

الديرعمارة اللؤلؤة
05-393997705-3939977odeh.mansor@yahoo.com0

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

عمانShehab Travel and ToursAاحمد يوسف خليل شهابشهاب للسياحه والسفر
 ، 2ط,،دوار المنهل 1ياجوز،-الجبيهة،ام الفضيل

201مكتب 
53480015348001

ahmad@shehabtravel.net; 

shehabtravel@hotmail.com
0

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 ، ط2سنتر 
05-393997705-3939977odeh.mansor@yahoo.comwww.mwahdentravel.com

فلسطين ابو دعابس وشريكتهاطيبة بال حدود للسياحة و السفر
Teebah  Unlimited Travel & 

Tourism
Dعمان

،فندق قصر طيبة 424 صويلح،ش الملكة رانيا،

1،ط
53433255343116Teebah99@hotmail.com

قريش للحج و العمرة و السياحة 

والسفر
بسام المعالية وشريكته

Quraish For Hajj& 

Umra&Travel and Tourism 
Dعمان

، مقابل 171 العبدلي،الملك حسين بن طالل،

فندق توليدو
46598164659814quraish2013@yahoo.com

55631335563633،حي ام اذينة الشرقي43زهران،مكة،عمانGolden Star Travel & TourismA+Bيحيى ابراهيم عبدالحميد صالح النجم الذهبي للسياحه والسفر
yahya@goldenstar-jordan.com; 

info@goldenstar-jordan.com
www.goldenstar-jordan.com

عمانTravel ElementsAالتام للسياحة والسفرعناصر السفر للسياحة والسفر
، 15حي الصويفية،ش عبدالرحيم الحاج محمد ،

205، مكتب 2ماكدونلدز الصويفية، ط
58621035862304operation@travel-elements.comwww.travel-elements.com

عمانSilk Road TravelAطريق الحرير للسياحه والسفردرب الحرائر للسياحه والسفر

-، ،مجمع جبر125عبدهللا غوشة،- شارع مكة   

1ط

 

وادي السير

58100905810095y.qutaina@srt-jo.comwww.srt-jo.com

مراد يعقوب وشركاهطوارق للسياحة والسفر والحج والعمرة
TAWARIQ TRAVEL AND 

TOURISM HAJJ AND UMRA
A+B+C+Dعمان

مجمع - ،حي الصالحين 150مكة،. تالع العلي،ش

152الحسيني رقم 
55487815548784Account@batonya.com

االردن الفاخر للسياحة والسفرشهرزاد للسياحة والسفر
Shahrazad for Travel & 

Tourism
Bعمان

الشميساني،يوسف بن 

3،الشميساني،ط88تاشفين،
56581505658046office@sherazade-travel.comwww.sherazade-travel.com

- النخبة العربية للسياحة والسفر 

إمباير ترفل
النخبة العربية للسياحة والسفر

Arab Elite Travel & Tourism - 

Empire Travel
A+B+C+Dعمان

،مجمع الباسم  257تالع العلي،المدينة المنورة،

134 شقة رقم 34 مكتب 3الطابق 
55399935530469info@empire.jo0

عمانElegant Travel and tourismAارواد للسياحة والسفرارواد المتميزة للسياحة والسفر
-، ،ام اذينة، بناية مجوهرات بوردو9شط العرب،  

، 3ط
55269275527928firas@eleganttravel.com.co

56999205699970Murad@skygatetours.netwww.skygatetours.net،ط ارضي72تالع العلي،وصفي التل،عمانSky Gate Travel & TourismAبوابة السماء للسياحة والسفربوابة السماء للسياحة والسفر

الوردة الفرعونيه للمعارض و الخدمات 

السياحية
عمانFeroun RoseAعطاف شخشير وشركاها

مكتب رقم , ،الجاردنز61تالع العلي،وصفي التل،

42
55297165529715ferounrose@ferounrose.comwww.ferounrose.com

ادارة لخدمات السياحة والسفرإدارة لخدمات السياحة والسفر
Travel Management Services - 

TMS
A40955436175543619،م 4،ط293تالع العلي،وصفي التل،عمانosama@tmsjo.com; info@tmsjo.comwww.tmsjo.com

عمانJordan Classical ToursBاالردن الكالسيكي للسياحة والسفراالردن الكالسيكي للسياحة والسفر
،مجمع 193جبل الحسين،ش خالد بن الوليد،

710،مكتب 7عادل القاسم ط
56200525620053operations@joctours.comwww.joctours.com

االدهم لالستثمارات السياحيهاالدهم لالستثمارات السياحيه
Al-Adham Lelestethmarat Al 

Syahyeh
Aعمان

وادي السير،ش عبدالرحيم الحاج 

1،الصويفية ،ط25محمد،
58111305811744adham@o-travel.net0

10658685405822471info@houseoftravel.me0،مكتب 19حي الصويفية،باريس،عمانHouse Of TravelAالمنزل للسياحة و السفرالمنزل للسياحة و السفر

عمانYork Travels &TourismAيورك للسياحة والسفريورك/ كحلي للسياحة والسفر 
شارع االميرة تغريد محمد، . مرج الحمام، ش

102مقابل السيفوي، دوار الدلة، عمارة رقم 
57313935731393ym@yorktravels.comwww.yorktravels.com

قناة السويس لخدمات رجال االعمال 

والسياحة والسفر

قناة السويس لخدمات رجال االعمال 

والسياحة والسفر
Sues Canal Travel and Tourism Aعمان

- ،دوار الرابية 24تالع العلي،شارع صقيلية،

الطابق االرضي-مجمع مسك التجاري 
55251000suescanal_travel@yahoo.com0

قاعة السفر للسياحة والسفرقاعة السفر للسياحة والسفر
The Travel Lounge for Travel 

and Tourism
Aعمان

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

3،ط
55377075537708info@thetravel-lounge.comwww.thetravel-lounge.com

عمانView Point Travel &TourismAالقيادية للسياحة و السفرالقيادية للسياحة و السفر
،ط 112الشميساني،شارع عبد الحميد شرف،

ارضي
56765265676527 zelzain@vpointjordan.com

عمانTuba Travel & TourismAطوبى للسياحة و السفرطوبى للسياحة و السفر
-، ،ام اذينة، طابق13الملك فيصل بن عبد العزيز،  

ارضي
55455325541638tubatravel@orange.jo

عمانJordan Gulf Travel & TourismAارابيال العالمية لالستثمارات السياحيةخليج االردن للسياحة و السفر
، مجمع 75تالع العلي،شارع وصفي التل،

203 ،مكتب 2العقاد،ط
55447330md@jg-tours.com0

عمانGrand Tours Bجراند للسياحه و السفرجراند للسياحه و السفر
، ،بناية 246تالع العلي،شارع المدينة المنورة،

501، مكتب 5،ط 246رقم
56257765625775mahmoud@grand-jo.com0

عمانCaravan Tours&TravelA+B+C+D  كرفان للسياحة والسفر والحج والعمرةكرفان للسياحة والسفر والحج والعمرة
،صويفية، مجمع 8حي الصويفية،شارع باريس،

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

اكسفورد / بوفارديا للسياحة والسفر 

ً سابقا
عمانBovardia Tours & TravelAسامر سامي احمد ابوجاموس

،الشميساني 114الشميساني،عبدالحميد شرف،

1،ط
56838085684808s.abujamous@bovardiatours.comwww.bovardiatours.com

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

Travel
Bعمان

،جبل عمان،  247 زهران،االمير محمد،

506، مكتب 5الطابق
46194024619404sami@windowsofjordan.comwww.windowsofjordan.com

عمانDiscovery Circle Tours Bاالستكشاف الدائرية للسياحة والسفراالستكشاف الدائرية للسياحة والسفر
/ ،جبل اللويبدة 22جبل اللويبدة،الباعونية،

العبدلي
46419594610095jack@jct.com.jowww.discoverycircle.com

،-عمانArnoun Travel & TourismAارنون للسياحة والسفرارنون للسياحة والسفر 1،الشميساني،ط65عبدالحميد شرف،

5678833/567

4040/567885

5

5686061arnoun@arnoun.jo0

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

عمانAl Zahed Travel & TourismDابو ريا وفارسالزاهد للسياحة والسفر والحج والعمرة
امية بن -  العبدلي،شارع الملك حسين 

شمس،،مركز قمحية التجاري
46530304653031alzahed-2014@hotmail.com

المدن المباركة للسياحة والسفرالمدن المباركة للسياحة والسفر
Blessed Cities Tours  

BCT
Bعمان

-، سيتي بالزا_،وادي صقرة 106شارع عرار،  - 

6طابق 
46222154622216bct@blessedcitiestours.com

النور الذهبية للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
فاطمة احمد عطية سالم وشركاها

Golden Light Foundation 

Travel & Tourism
Dعمان

 1 ط 143،143 العبدلي،شارع الملك حسين،

مجمع قمحية التجاري
46129464612943artest_mr@hotmail.com-

mailto:ym@yorktravels.com
mailto:sami@windowsofjordan.com


عمانVisa Travel & ToursimAالتأشيرة للسياحة والسفرالتأشيرة للسياحة والسفر
وصفي التل، . تالع العلي، حي الخالدين، ش

3، ط ، مكتب رقم 230عمارة رقم 
55109095562277firas.maizer@vizatravel.com

مستكشفون الشرق االوسط للسياحة 

والسفر

مستكشفون الشرق االوسط للسياحة 

والسفر

Middle East Discoveries Travel 

& Tourism
Aعمان

-، ،مجمع ابراهيم النعيمات187شارع مكه، ، 

404 ، مكتب 4الطابق 
5825434825430m.jibril@mediscoveries-grps.comwww.mediscoveries-grps.com

الزرقاءQaswarah Travel & TourismDأمل عزت محمد حسينقسورة للسياحة والسفر والحج والعمرة
،عوجان، مثلث 3الرصيفة،شارع الملك حسين،

عوجان، بالقرب من بنك االسكان
053655204053655204Qaswarahtravel@mail.com

عمانButterfly Travel &TourismAالفراشة للسياحة والسفرالفراشة للسياحة و السفر
،مجمع األمير 125تالع العلي،المدينة المنورة،

403الطابق الرابع رقم , التجاري 

5545576, 

5545577
5545574info@butterflyjo.comwww.butterflytours.me

55456765545876Mohammad@elanatours.comwww.elanatours.com،الجاردنز2، ط 169تالع العلي،وصفى التل،عمانELANA Travel and  TourismAمحمد فايق محمد العطيانيايالنا للسياحة والسفر

نور التوحيد للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

نور التوحيد للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

Noor Al Tawheed for 

Travel,Hajj and Umrah
D065544661065544661،ام اذينة3، ط2شط العرب، ،-عمانaltawheed.travel@gmail.comwww.altawheed-travel.com

البتراءGo Jordan Travel & TourismBمهدي احميد خليل النوافلةاذهب إلى االردن للسياحة والسفر

 السياحي،بجانب فن، بالقرب من مطعم،-

القنطرة

 

حي الفنادق

032155551
0096232159

411
info@gojordantours.comwww.gojordantours.com

5531024smiletravel12@gmail.comwww.smiletravel.jo-05/398202106الملك طالل،،مقابل مطعم ابو كرم،-الزرقاءSmile Travel & TourismA+B+C+Dابراهيم حرب وسلطان مصطفىاالبتسامة للسياحة والسفر

حملة الدعاء للسياحة والسفرحملة الدعاء للسياحة والسفر
Hamalat Al-Doaa Travel 

&Tourism
Dعمان

, ،الطابق االرضي 143 العبدلي،الملك حسين،

8مكتب 
46472724647271aldoaatravel2017@yahoo.com

عمانWisam Travel&TourismAوسام نعيم محمدغنايممكتب وسام للسياحه والسفر
 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،حزيمة 

الطابق االرضي- ،ش االذاعة 453بن ثابت،
47044414704442wisam@wisamtravel.netwww.wisamtravel.com

زيدان الزالبيه وشريكهاالردن عبر البتراء للسياحة والسفر
Jordan Via Petra  Travel  

&Tourism
Bوادي رم

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

مدرسة البنات
0777741118m.altamimi@jordanviapetra.comwww.jordanviapetra.com

السفر البسيط للسياحة والسفرالسفر البسيط للسياحة والسفر
Simple Travel for travel and 

Tourism 
Aعمان

، ط 13حي الصويفية،عبد الرحيم الحاج محمد،

، الصويفية1
58656575865657hussein@simpletravel-jo.comwww.simpletravel-jo.com

عمانChance Travel & Tourism Aالفرصة للسياحة و السفرالفرصة للسياحة و السفر
، مبنى 7وادي السير،ابن مضاء،،الدوار

2المسافرين ،ط
0658144065814408chancetravel@hotmail.comwww.chancejo.com

نجمة الزامل - الزامل للسياحة والسفر

المتجدد سابقا-للسياحة والسفر
552321215232131ِِط- ،عمارة ابراج الشويخ 1 شفا بدران،العرب،عمانAL Zamel  Star Travel & ToursAلؤي فؤاد الزامل وشركاه Alzamel-star@hotmail.comWWW.ALZAMELSTAR.COM

عمانAl Sami ToursAالسامي للسياحةالسامي للسياحة
،مجمع الحوراني 3، ط 39 زهران،شارع مكة،

3التجاري   ط 

5534431- 

5534432
065543400jeries@alsamitours.com

الزرقاءAl Amal Travel & TourismA+B+Cعيسى عفانه وشريكتهمكتب االمل للسياحة والسفر
-الزرقاء،الملك طالل،، بجانب مشاوي النواس

مقابل مطعم ابو اكرم

4799222-

053960005
essa.afaneh@alamaltt.comwww.alamaltt.com

عمانAmanda for Travel & ToursAمروان موسى وشريكتهاماندا للسياحة والسفر

-، ، الدوار الثامن6االميرة ثروث الحسن،  , 

مجمع جمال, ضاحية االمير راشد بن الحسن   

داوود

58114645811084marwan63@yahoo.com

عمانZoom Travel Aالمستثمرون للسياحة والسفراالنتشار للسياحة والسفر
، ط 33حي الصويفية،نائب عمران المعايطة،

،دير غبار2
06/5853900

0096265853

028
info@zoom.jowww.zoom.jo

عمانLatrun travel Aاللطرون للسياحة و السفراللطرون للسياحة و السفر

،،مقابل قصر 51 العبدلي،شارع الملك حسين،

العدل 

القديم

 

وسط البلد

46573204657310info@latruntravel.com

عمانDiscovery BespokeA+Bبراعة االستكشاف للسياحة والسفربراعة االستكشاف للسياحة والسفر
،عمان، الرباحية51شارع عبدالكريم معاذ، ،-  

الشمالية، دابوق
06-569799805698183asaad@discoverybespoke.comwww.bespokediscovery.com

عمانAl Sayyed Travel and Tourism Aوائل السيد وشريكهالسيد للسياحة و السفر

حي دابوق،الملك 

،77حسين،

 
0646551904655194info@alsayyedtravel.comwww.alsayyedtravel.com

5532969info@ijazatravel.comwww.ijazatravel.com-553133906-06،الحي السلطاني263تالع العلي،المدينة المنورة،عمانIjaza Way Tours & Travel  Bطريق االجازة للسياحة والسفرطريق االجازة للسياحة والسفر

عدنان عيسى حمد الزعبيالملبي للحج والعمرة
ALMULABBI For Haj Travel 

&Toursim
A+Dعمان

 مكتب 2،ط341تالع العلي،شارع وصفي التل ،

6 

خلدا

55111135510950
adnan@mulabbitours.com.jo; 

info@mulabbitours.com.jo
www.mulabbitours.com.jo

عمانWanas Travel & TourismAالنيروز للسياحه والسفرونس للسياحه والسفر
- 4،طابق 126تالع العلي،شارع المدينة المنورة،

مركز دانا التجاري
5540879-sales@wanastours.com-

نسيبة المحاميد وشريكتهامكتب فسحة البتراء للسياحة والسفر
Petra Voyage Travels / PV 

Travels  
Bالبتراء

 ،السياحي،،البتراء ،وسط البلد، دوار الشهيد،-

مقابل البنك العربي

03-2159933-

032155559

0096232159

933
info@pvt.jowww.pvt.jo

065411550065411412laura@discoverjordan.comwww.discoverjordan.comالحجاز،،دابوق،-عمانDiscover Jordan ToursBاكتشف االردن السياحياكتشف االردن السياحي

عمانBedaya Travel & ToursimAالبداية للسياحة والسفرالبداية للسياحة والسفر
،الشميساني، 1الشميساني،عبد الحميد شومان،

بجانب البنك االهلي
56809595981959albedaya@flyjordan.com.jo

تاج )األخطبوط / جت للسياحة والسفر 

ً (محل سابقا
عمانJTT Travel & ToursA+B+Cجت للسياحة والسفر

،جبل 6الكلية العلمية االسالمية،.  زهران،ش

عمان، بناية فندق االنتركونتينانتال األردن، 

الطابق األرضي

0646484704648490info@jtt.com.jowww.jtt.com.jo

عمانTaleen Tours and TravelBتالين للسياحة والسفرتالين للسياحة والسفر
-، عبدهللا. ش/،الرابية 7عبدهللا بن رواحة ،. ش  

2مكتب رقم / 3الطابق  /7عمارة /بن رواحة 
065516788065542177murad@taleen-tours.comwww.taleen-tours.com

مؤسسة الواضح للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
علي ضاحي ذياب الصبيحات

Al Wadeh East Travel & 

Toursim
Dالمفرق-، 026256666026256666alwadeh55@gmail.comمقابل البريد, الشارع العام،،الخالدية- الخالدية

معانJordan History Tours & TravelBأنس أحمد محمد الطويسيتاريخ االردن للسياحة والسفر

لواء البتراء وادي موسى،شارع 

،معان بالقرب من فندق البتراء باالس 33الزهور،

طابق 

االرضي

 

غازي الطويسي

03-2159990032159990info@jordanhistorytours.comwww.jordanhistorytours.com

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

TOURISM
A+B+C+Dعمان

،الطابق 63 العبدلي،سليمان النابلسي،

2 

اللويبدة

065693322/0

65693321

0096265693

323
info@diamonddmc.comwww.diamonddmc.com

الحطيم الماسي للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
رائد ابراهيم العدوان وشريكه

Al Hateem Almasi Travel& 

Tourism
Cعمان

مرج الحمام،شارع االميرة تغريد،،مجمع سمارة 

التجاري 

'1 

بجانب البنك العربي

5736831065736831alhateem-almasi@hotmail.com

الجمحاوي للحج والعمرة و السياحة و 

اليسر سابقا/ السفر 
إربدAl Jamhawi Travel & TourismDزياد الجمحاوي وشركاه

مدينة إربد،شارع سطعان الحسن،،حي النزهة، 

104، مكتب رقم 1ط

0096227250

688

0096227250

588
jomh6@hotmail.com

عمانAl Anfal Travel & TourismDخميس ابو حسونة وشريكتهاالنفال للسياحة والسفر والحج والعمرة
، عمارة عميرة، بجانب 10المنارة،ابو طالب،

مخابز العبدلي
41404184140418alanfal-2019@hotmail.com

عمانlareen travel & tourismAالرين للسياحة و السفرالرين للسياحة و السفر

، مجمع 66تالع العلي،شارع وصفي التل،

3الباسم

 
55480485548148dina@voyagejo.comwww.voyagejo.com

منابر الحرمين للسياحه والسفر والحج 

والعمره
السليحات والمحاميد والمناصير

Mnaber Al Harameen travel 

and tourism andahaj &umrah
Dعمان

،مجمع العبدلي، 181 العبدلي،الملك حسين،

بجانب شركة متسوبيشي
06-465951206-4659512mnaber.alhramen2013@hotmail.com

عمانTAKSIM TRAVL TOURISMAزياد سعيد عيد الطنايبتقسيم للسياحه والسفر
،جبل الحسين مجمع 14 العبدلي،خالد بن الوليد،

3العبادله، ط
46133434613344ziadchublaq@hotmail.com

عمانAlabba Travel services & Cargo Aاالباء للخدمات السياحيةاالباء للسياحة والسفر والشحن
،الرابية، سوق 14تالع العلي،عبدهللا بن رواحه،

الرابية التجاري
55117475511758aida.alqudsi@alabbatravel.com

خالد عبدهللا احمد القرعانمالك للسياحة والسفر والحج والعمرة
Malak forTourismand 

travelAnd Haj and Umrah
A+B+C+Dعمان

 مرج الحمام،الشارع الرئيسي ،،مبنى البنك 

الطابق االول- االسالمي 
0657167805865480

MALAK_travel.and.tourism@hotmail.

com

اديب الحنطي وشريكهالتفاؤل للسياحة والسفر والحج والعمرة
Optimism for Tourism and 

Travel
Dعمان

-، ،ضاحية االمير حسن63السلطان قالوون، ، 

مجمع ابوعيشة
07994947020optimismjo@hotmail.com

مؤسسة االستغفار للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
الزرقاءAl Isteghfar Travel & TourismDغالب عبدهللا جابر الزواهرة

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

الدلة، اول طريق بيرين
0797910793053922213allsteghfar.travel@gmail.com

عمانAnjum City Travel & TourismAشركة اسامة أبو داري وشريكهأنجم المدينة للسياحة والسفر
وصفي التل، عمارة . تالع العلي، الجاردنز، ش

137رقم 
5515050

5549408, 

5515050
marketing@anjumcity.comwww.anjumcity.com

الميقات للسياحة والسفر والحج 

ً/ والعمرة  حماد سابقا
إربدAl -Megat Travel & ToursimDيحيى محمود هياجنه وشريكه

-،   عمارة،مجمع99شارع مجمع عمان الجديد،

  الصيداوي طابق

2 

حي الفحص شارع االمير حسن

00yahyahyajneh@yahoo.com0

065333949065373710info@magicworldvip.comwww.magicworldvip.com،خلدا50تالع العلي،عامربن مالك،عمانMagic World Travel & TourismC سحر العالم للسياحة والسفر سحر العالم للسياحة والسفر

انوار عجلون للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
مخلص عوض محمود الصمادي

Anwar Ajloun for TRAVEL 

&Tourism Hajj and Umrah
D026422235026422235،وسط البلد-شارع البعاج،– عحلون،وسط البلد عجلونanwarajloon@hotmail.com-

الخاليلة للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
الزرقاءKhalayla Travel & TourismD ابراهيم حمد طلب الخاليلة

 سعد بن معاذ،،جبل االمير حسن، بجانب ،-

مسجد سعد بن معاذ
053654640053656087hamadalkhalaila@yahoo.com

0658335125833512mahmoud@cedar4travel.com حداد ،15حي الصويفية،شارع صالح السحيمات،عمانCedar Travel and TourismAطاهر مصطفى رشيد عليانسيدار للسياحة و السفر



/ تلبية للسياحه والسفر والحج والعمره 

ً المؤذن سابقا

ياسين العودة هللا / سالم الغانم وشركاه

ً وشريكته سابقا
Talbeyeh Travel & TourismDإربد

قرب الدوار /لواء الرمثا،خط الشام 

قرب الدوارالرئيسي/خط الشام/الرئيسي،،الرمثا 
027381619027381619talbiah2016@gmail.com

مكتب الحوري للحج والعمره والسياحه 

والسفر
مروان عبدالقادر فالح الحوري

Alhawary for Travel and 

Torusim
D027258600027259900شارع الهاشمي،،مجمع شوكت الشامي،-إربدAlhawaryhaj2006@yahoo.com

،43السلط،/ العبدلي،الملك حسينعمانSweis Travel and TourismAصويص للسياحة والسفرصويص للسياحة والسفر
4640661-

4640660
4640661sweis_travel@amadeus.jo

الخضير للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

عبد السالم وعبد الوهاب وعطا 

الخضير
Al Khudair Travel & TourismD053250031شارع زيد بن حارثة،،بجانب المجمع،-مادباalkhudeir.jo@yahoo.com

محمود محمد احمد داوود الدسوقيالخيول الذهبيه للسياحه والسفر
GOLDEN HORSES TRAVEL 

& TOURISM 
Cعمان

،العبدلي، 108الشميساني،عبد الحميد شرف،

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

عمانPanda one Travel & TourismAباندا واحد للسياحة والسفرباندا واحد للسياحة والسفر

،وادي 1مسعود بن ناصر،. وادي السير،ش

الدوار السابع، بجانب مبنى المسافرين، , السير 

مجمع سامي الخواجا التجاري، 

1ط

 

الحي السهل شارع مسعود بن ناصر

58104915810493awnigm@pandaone.net

المقصد الدولية للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
حسنيه وفارس وشركاهم

Al Maqsad Al Dowaleyeh for 

Travel and Tourism
Dعمان

شارع اميه بن عبد -  العبدلي،العبدلي 

شمس،فندق تول،فندق توليدو
46160044616005almaqsad@live.com

خالد عبد هللا حسن النسورنعمتي االقليمية للسياحة والسفر
Nemati Regional Tours & 

Travel
Aعمان

،تالع العلي 219تالع العلي،المدينة المنورة،

شارع المدينة المنورة، دوار الواحة، بجانب ,

كازية الحجاوي

06/551009206/5540092khaled@regional-tours.com

محمد أنيس و أحمد القاعاتيالقاعاتي للسياحة والسفر
AL QAATI TRAVEL AND 

TOURISM
Aعمان

،شميساني، 63الشميساني،عبد الرحيم واكد،

2خلف مجمع بنك االسكان، مجمع مهيار، ط
56639905663991info@alqaati.comwww.alqaati.com

عمانAmazon Travel & TourismAاألمازون للسياحة والسفراألمازون للسياحة والسفر
،خلف 36وصفي التل،-تالع العلي،الجاردنز 

1سنتر، ط 
5650885Amazon.travel@amadeus.jo

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

2العبوشي، ط
55117305511720operation@timetravelamman.com

الصادق / الشادي للخدمات السياحية 

للسياحة والسفر
56799775679930mousa@tahaditours.com.jo،شميساني91الشميساني،عبدالحميد شرف،عمانAl Sadeq Travel & ToursAالصادق للسياحة والسفر

عمانSofia  Travel CompanyAصوفيا للسياحة والسفرصوفيا للسياحة والسفر

،بيادر وادي 21وادي السير،سليم بن حارث،

السير

 

مبنى االدارة التابع ألدوية الحكمة

58164765816476travel@skysofia.com

6،065676555065676557الشميساني،شارع عصام العجلوني،عمانAmazing Travel & TourismCبافاريا للسياحة والسفربافاريا/ المذهل للسياحة والسفر 
info@bavariatours.jo; 

haitham@bavariatours.jo
www.bavatours.com

ماهر زكريا محفوظ ابو عوضالسيره للسياحه والسفر والحج والعمره
 AL Sera pilgrim Umra& 

Travel &Tourism
Dالزرقاء

،الملك طالل، 31الزرقاء،شارع الملك طالل ،

الوسط التجاري- مقابل مطحنة زعيتر

05-3973777-

3973666
05-3973777maherabuawz@hotmail.com

حكمت حسن وعوني غانمجنة العطالت للسياحة والسفر
Jannah Holidays Travel & 

Tourism
Dعمان

،عمارة برج 197جبل الحسين،خالد بن الوليد،

2الحسين التجاري،ط
56810955681094jannahtravel@yahoo.com

اليرموك للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
027274600027274600alyarmoukalrefai@yahoo.comالمتنبي،،منطقة الهاشمية،-إربدAl Yarmouk Travel & TourismDفراس عبد العزيز محمود رفاعي

عمانDAMAS HOLIDAYSCالصخرة للسياحة والسفرداماس للعطالت
-، ،مجمع رائد خلف31شارع عبدهللا غوشة،  

201مكتب  - 3الطابق -التجاري 
065540554065511971Y.ABDO@DAMASHOLIDAYS.JO

البيت الحرام للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
احمد العوايشه وشريكه

The Sacred House for Hajj and 

Umrah & Tourism
Dإربد

 دير ابي سعيد، الشارع الرئيسي،،مقابل،-

المسجد الكبير
026522151026522151Ahmadawaisheh@hotmail.com

سما االردن لحلول السفرسما االردن لحلول السفر
SKY JORDAN FOR TRAVEL 

SOLUTIONS 
A5666643 92،5666565الشميساني،عبد الحميد شرف،عمان AHMAD@SKY-JORDAN.COMWWW.SKY-JORDAN.COM

صالح وسناننغم االردن للسياحة والسفر
Jordan Nagham Travel & 

Tourism
Bعمان

مكة , زهران، ش الضمان االجتماعي  ش 

،ام 39،

اذينة

 

مجمع 

الحوراني

 

55350625535063muna@jordan-nagham.comjordan-nagham.com

عمانAntalya Travel & TourismAأنطاليا للسياحة والسفرأنطاليا للسياحة والسفر
،مجمع غداف سنتر 129تالع العلي،وصفي التل،

8مكتب  - 129
55266635526619antalya_trvl@hotmail.com

عمانBright Star Travel & TourismBنضال زناد وشريكتهالنجم الساطع للسياحة والسفر

اجاردنز، . ،عمان، ش51تالع العلي،الجاردنز،

، فوق مطعم الكلحة 1مجمع الجاردنز، ط

السياحي

 

55305055530508info@brightstar-jo.comwww.brightstar-jo.com

خالد سمير عبدالحافظ وشريكهالينبوع للسياحه والسفر والحج والعمره
Al Yanboa' For Travel and 

Tourism 
Aالزرقاء

الزرقاء،حي معصوم، شارع عبد الحميد 

1شرف،القيسي،مجمع القيسي الطابق 
053930010053930011m_arabee@yahoo.com

عمانHawler ToursAهولير للسياحه والسفرهولير للسياحه والسفر

حي الصويفية،شارع االميرة تغريد 

عمارة /مجمع زيد التجاري /،الصويفية 12محمد،

 الطابق الثاني12الشعلة رقم 

58158985818228info@hawlertours-jo.com

ماردين للساحة والسفرماردين للسياحة والسفر
MARDIN TRAVEL AND 

TOURISM
A46507004650701،وسط البلد53 المدينة،شارع الملك حسين،عمانmardintravel@amadeus.jo

عمانSafana Travel & TourismAاياد محمد اسعد الشويكيسفانه للسياحة والسفر
/ حي الصويفية،زهران،جاليريا ،جاليريا مول 

4الطابق 
401767706-4642253eyadabramash@yahoo.comwww.safanatours.com

ريحانة المدينة للسياحة والسفرريحانة المدينة للسياحة والسفر
RAYHANA CITY 

TRAVEL&TOURISM
A276،0799809674جبل الحسين،وصفي التل،عمانrayhana.tours.2017@gmail.comWWW.RAYHANAJO.COM

عمانPassion Travel & TourismAمنى المعشر وشريكتهاالشغف للسياحة والسفر
،مجمع زينة 44الشميساني،شارع الملكه نور،

التجاري

06-

5605061/3/4
5605068muna.mouasher@passiontrvl.comwww.passiontrvl.com

اسدان الكعبة للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
صهيب يوسف العيسى وشركاه

Asdan Al kabah for Haj 

&Umrah &Travel &Tourism
D02/652060002/6520600لواء الكورة،الملك حسين ،،دير ابي سعيدإربدasdanalkaba@yahoo.com

النيل االبيض للسياحة والسفراجنحه الياسمين للسياحة والسفر
Yasmeen  Wings Travel & 

Tourism  
Dعمان

مجمع -،حي الفضيلة 407 صويلح،الملكة رانيا،

1الطابق - جريسات 
53738005373801info@whitenile-travel.comwww.whitenile-travel.com

مجموعة التوحيد العالمية للسياحة 

والسفر والحج والعمرة
وليد محمود احمد عمري

AlTawheed Group Travel 

&Tourism
Dالزرقاء-، -0053938005altawheedgroup1@hotmail.com،مقابل شركة الكهرباء-شارع شامل،

ساهر ابوحماد وشريكتهفضاء األردن للسياحه والسفر
Jordan Space Travel & 

Toursim
A46316154631616،مقابل محكمة التمييز53 المدينة،الملك حسين،عمانsaher@jordanspacetravel.com-

كنز )ارض الكنز للسياحة والسفر 

(الرحالت  سابقا
عمانKanz Land Travel & TourismAتداول للسياحة والسفر

حي الصويفية، عبدالرحيم  الحاج 

207،مكتب 61محمد،
58281885818187info@kanzland.com www.kanztland.com 

الراين للسياحه و السفرالراين للسياحه و السفر

Rhine Travel and Tourism/ 

Booking Express Travel & 

Tourism

C2055866571/4/75866574،مكتب 11حي الصويفية،ش الوكاالت،عمانaccounting@alrhine.comwww.bookingexpress.co

46290004629003osama@globaltravel-jo.comWWW.globaltravel-jo.com،مقابل البنك المركزي53 العبدلي،الملك حسين،عمانGlobal Travel & ToursimA+B+Cالكون للسياحة والسفروكالة شذى العالمية للسياحة والسفر

عمانFirst Flight Travel& ToursimDالرحله األولى للسياحة والسفرالرحله األولى للسياحة والسفر

،اللؤلوة الطابق 8 العبدلي،امية بن عبد شمس،

2 55334555563455hamzah.aldweikat@hotmail.comwww.firstflight.com.jo

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

/204

5814949/581

4945
5814942firas@refantravel.comwww.refantravel.com

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

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

الزرقاءMelhem Travel & ToursAملحم وحمارشةملحم للسياحة والسفر
-، عمان القديم،،بجانب مطعم ابو-ش الملك طالل  

الحي التجاري/اكرم
05-399200005-3992001melhemtours@yahoo.com

56810685681069info@newdaytours.comwww,newdaytours.com،العبدلي197جبل الحسين،خالد بن الوليد،عمانNew Day Travel & ToursBفريحات ورجااليوم الجديد للسياحة والسفر

عمانMarathon Travel And TourismAوادي النيل للسياحة والسفرماراثون للسياحة والسفر
،مجمع 112 العبدلي،عبدالحميد شرف ،

1ط- الفردوس 
56688335664888gm@marathon-traveljo.comwww.marathon-traveljo.com

عمانLazord Travel & Tourism Aليلى علي عبدالرحمن ريانمؤسسة الزورد للسياحة والسفر
،مجمع حواء 14حي الصويفية،ش الينابيع،

1طابق /14
58221775822178laila@lazordtravel.com-

االء لخدمات الحج والعمره والسياحة 

والسفر

االء لخدمات الحج والعمره والسياحة 

والسفر

Alaa for Hajj - umrah -Travel 

& Toursim services
Dعمان

،مجمع لؤلؤة 12 العبدلي،امية بنت عبد شمس،

1ط, العبدلي 
46330444633055secretary@mawakebhotels.com-

عمانMayorca Travel & TourismAمايوركا للسياحة والسفرجوهرة ماركا للسياحة والسفر
-، بجانب وزارة البيئة-،أم أذينة -شارع الفرات،  - 

مجمع الشلول
55336105533610info@mayorca-tours.comwww.mayorca-tours.com

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

بجانب البنك التجاري, القاسم ط أرضي 
56920205681452Moutasem@marmara-tours.comwww.marmara-tours.com

ابراهيم حسن ابراهيم زيد الكيالنياإلجابة للسياحة والسفر والحج والعمرة
Al Ejaba For Umrah Travel & 

Tourism&
D56504005650401،حي اللويبدة19 العبدلي،سليمان النابلسي،عمانalejaba_travel@hotmail.com-

إربدLuarette Travel & TourismCمازن حسني جادهللا وشريكهلوريت للسياحة والسفر والحج والعمرة
 ش الحصن الملك عبدهللا الثاني ،بجانب البنك،

عمارة السيالوي-االهلي 
027244112-laurette.tours@hotmail.com-

عمانCarnival Tours & TravelAكرنفال للسياحة والسفركرنفال للسياحة والسفر
يعقوب اسحق شابسوغ، مجمع . مرج الحمام، ش

9العدوان التجاري رقم 
5734400gm@carnival-jo.comwww.carnival-jo.com



مؤسسة شرحبيل غانم للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
شرحبيل معاذ احمد غانم

Sharhbeel Ghanem 

Establishment For Haj, Omra, 

Tourisim and Travel

Dإربد
 /شارع الجامعة،عبندة ،دوار جامعة اليرموك،-

مجمع عبنده التجاري
027242447027242447sharhbeel@hotmail.comwww.dioofalrhaman.com

،-إربدHaifa Travel and TourismCلؤي عبد حماده عللوهحيفا للسياحة والسفر 02/725555202/7255520info@haifatravel.comwww.haifatravel.com،حي الملعب0عبدالقادر الحسيني،

عمانDorinda Travel &Tourism Aخيري حمزه حسن الطباخيمكتب دوريندا للسياحة والسفر
 / 2ط/ ،قرب ارامكس 20تالع العلي،خليل السالم،

4مكتب رقم 
53354475335448khayri@dorinda-jo.com-

عمانMidway Travel & TourismAعبدهللا المصري وأحمد مسعودوسط الطريق للسياحه والسفر

،مجمع 13وادي السير،علي يحيى الصرايرة،

مكتب  , 2ط, ابراهيم خليل 

206 

ticketing@midwayjo.com

58200425820047a.almasri@midwayjo.comwww.midwayjo.com

اميال السماء للسياحة والسفرأميال السماء/ المصدر للسياحه والسفر 
Source For Travel & Tourism / 

Sky Miles
Aعمان

،مجمع زهرة 339تالع العلي،ش وصفي التل،

.401خلدا الطابق الرابع، مكتب 
06-53525215352526tariq@sourcetravel.cosourcetravel.com

عمانAl Nahar Travel & ToursimAالمصداقية للسباحة والسفرمكتب النهار للسياحة والسفر

،مجمع 214تالع العلي،وصفي التل،

الفنار

 
07773727725377145rami_aq@hotmail.com-

نور القدس للسياحه والسفر والحج 

والعمره
ماجد دهشان وشريكته

Noor Jerusalem for Travel and 

Toursim
D28،46333860 العبدلي،الملك حسين ،عمانnoor.Jerusalem@yahoo.comnoor.jerusalem@yahoo.com

،39 زهران،الملك حسين،عمانSky Rep's Travel & TourismAالتمثيل الجوي للسياحة والسقرالتمثيل الجوي للسياحة والسفر
06/4646366-

06/4646367
4646367info@sky-reps.com-

أصيل عمان للسياحة والسفرأصيل عمان للسياحة والسفر
Aseel Amman Travel & 

Tourism
Dعمان

،جبل 21حي جبل اللويبدة،- العبدلي،الملك حسين 

قرب عمارة الصايغ/ اللويبده
46555814655581info@aseelammantravel.com-

إربدHalawa For Travel & TourismAايهاب محمد سعيد حالوةحالوة للسياحة و السفر

 مجمع عمان الجديد شارع مجمع،-

 -الصيداوي،مجمع الص،مجمع عمان الجديد

الصيداوي

02-725883402-7258835info@halawatravel.comwww.halawatravel.com

امل صالح عبد الكريم ابو عاشورامل ابو عاشور للسياحة والسفر
Amal Abu Ashour Travel & 

Tourism 
Aإربد

مدينة إربد،شارع الجامعة ،زين سنتر،الحي 

بجانب فندق الجود, الجنوبي 
02-7250999002-7250998amal_tours@yahoo.com-

عمانSinamees Travel& TourismCاللمسة الذهبية للسياحة والسفرسيناميس للسياحة والسفر

،مجمع سامي -وادي السير،زين الدين العاملي،

خواجا

 
5825515/65825514info@sinameestravel.com-

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

30155636345563165anas@rene.jowww.rene.jo مكتب 3،ط13تالع العلي،زحر،عمانRene Travel & TourismA+B+Cاإللكترونية للسياحة والسفررينيه للسياحة والسفر

عمانBig Ben Travel & ToursimCبيج بن للسياحة والسفربيج بن للسياحة والسفر
،جوهرة الجاردنز 78تالع العلي،وصفي التل،

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

عمانOne World Travel & ToursimA+B+Cعالم واحد للسياحة والسفرعالم واحد/ الفيافي للسياحه والسفر 
-،مجمع العيساوي 1وادي السير،عبدهللا غوشة،

3ط /الدوار السالبع 
58144665814467info@owtjo.com-

آل البيت للسياحه والسفرآل البيت للسياحه والسفر
Al Albayt For Tourism & 

Travel
Dالزرقاء

بجانب مسجد -،النزهة 98الزرقاء،الزهور،

فوق البان جرش-االردن 
053937775053937776al_albayt@outlook.com

46559824655983Khiry.smedi.amman@hotmail.com،عمارة شرف6 العبدلي،اميه بن عبده بن شمس،عمانAlwafeer Travel & ToursimDاحمد عبدالمجيد الصمادي وشركاهالوفير للسياحة والسفر

-55620705562073info@yaratours.jo،ام اذينه7 زهران،مكة المكرمة،عمانYara Travel &TourismA+B+Cيارا للسياحه والسفريارا للسياحه والسفر

احمد ناصر منصور الشلول وشركائهالترياق للسياحة والسفر والحج والعمرة
Al Teryak  for hajj and omrah 

and tourism andTravel 
Dإربد-، -at-tiryak@hotmail.com-0770099171،جنوب مدارس النهضة-عمر الختار،

الشالل للسياحة والسفرالشالل للسياحة والسفر
Al -Shalal for Tourism and 

Travel 
A+Dعمان

،مركز ناصر 85تالع العلي،وصفي التل،

303مكتب / الطابق الثالث/ التجاري
55380035538005alshallal-2015@hotmail.com-

عمانJordan Road Travel & ToursimA+B+Cطريق االردن للسياحة والسفرطريق االردن للسياحة والسفر
،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

خلف شارع -حي الروابي،ممدوح الصرايره 

،حي الروابي20مكة،
552273/4-fadi@bosphorus.com.jowww.maximumstore.com

عمانGlobal Travel & Tourism Bجلوبال للسياحه والسفرجلوبال للسياحه والسفر
- ،عمارة الباسم 66تالع العلي،وصفي التل،

الدوار الخامس
55499375549917jawad@globaljo.netglobaljo.net

/ الشهد االبيض للسياحة والسفر 

ترافيليوس
الشهد االبيض للسياحة والسفر

Travilios / White Honey For 

Toursim&Travel
Aعمان

،مجمع 39وادي السير،شارع عبدهللا غوشة،

110مكتب -جراند سيتي الطابق االول
58555615815561rami.musallam@travilios.cowww.travilios.co

زوار البيت للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

زوار البيت للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

Zwar Albit Travel & Toursim 

Hajj & Umrah
C+Dعمان

مجمع الوفاء من - شارع المدينة المنورة - عمان

جرش
06-552393906-5523938zwar.albit@yahoo.com-

مؤسسة فاطمة الزهراء للسياحة 

والسفر والحج والعمرة
فاطمة سليم عبدهللا عيال عواد

Fatema Al-Zahra Travel & 

Toursim
D2243600-224360003-03الرئيسي،البلدية،عمارة البلدية الطابق الثاني،-الطفيلةoperation@whitewings-jo.com-

عمانSadan Travel & tourism B+Cسهير المشني وايهاب عبدالوهابسدن للسياحة والحج والعمره
،مجمع لؤلؤة 8 العبدلي،امية بن عبد شمس،

207العبدلي مكتب 
46528284652820hushus.jebril@gmail.comwww.sadantours.com

ركن االصالة للسياحة والسفرركن االصالة للسياحة والسفر
Rokon Alasala Travel & 

Toursim
A+D46290904629091،قفاف سنتر139 العبدلي،الملك حسين،عمانinfo@asala-group.comWWW.asala-group.com

-84،56270005627003attractiontravel@hotmail.comالشميساني،الشريف ناصر بن جميل،عمانAttraction For Toursim&TravelAنتلي عجور و روان العقايلةالجاذبية للسياحة والسفر

خالد عبدهللا فدعوس الخزاعلهالتروية للحج والعمرة والسياحة والسفر
AlTarwiah Hajj & Umrah 

Travel & Toursim
Dالمفرق

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

القطار
07978357580altarwy1@gmail.com-

شوق وريتاج للحج والعمرة والسياحة 

والسفر
فيصل خالد سليمان المحسن

Shaog & Retage for Hajj & 

Umrah Travel & Toursim
D027262601027262611،قرب االحوال المدنية-مدينة إربد،شارع السينما ،إربدretag.alhrm@yahoo.com-

عمانBusiness Class Travel Aدرجة رجال االعمال للسياحة والسفردرجة رجال االعمال للسياحة والسفر
،مجمع اشنانة 2الشميساني،عصام العجلوني،

1طابق 
56965655696562info@bctravel.jowww.bctravel-jo.com

العائدون للحج والعمره والسياحه 

والسفر

" ابو سعدون الجيزاوي"اكرم 

وشريكه

Alaadoun for haj and umrah 

and travel and toursim
Dالبلقاء

مبنى -،البقعة-عين الباشا،داخل مجمع باصات،

لجنة خدمات مخيم البقعة
06472349406/4723494 ibrahim.hajja@gmail.com-

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

مؤسسه الفقيه للحج والعمره والسياحه 

والسفر
إربدAl Faqeeh Travel & TourismDمحمد احمد بركات فقيه

مقابل -،دير أبي سعيد-الرئيسي،. لواء الكورة،ش

المسجد الكبير
026521880026521880alfaqihtravel@hotmail.com-

المعراض للحج / روابي االقصى 

ً والعمره والسياحه والسفر سابقا
عبدالفتاح دبيسيه وشريكه

 Rwabi  Al - Aqsa For Travel & 

Toursim
Dجرش

،وسط البلد -الملك حسين ،.مدينة جرش،ش

بجانب البنك العربي االسالمي
02477360002477360ayedalodat@gmail.com-

16،58686405868639info@protocol-travel.comwww.protocl-travel.comحي الصويفية،حسين العظمات،عمانProtocol Travel and Toursim Cبروتوكول للسياحه والسفربروتوكول للسياحه والسفر

5862812firas@astrabookings.comwww.astrabookings.com-580005006-06،وادي السير3سعيد المفتي،.حي الصويفية،شعمانAstra Travel & TourismBاسترا للسياحه والسفراسترا للسياحه والسفر

ثالثمائة وستون للسياحه والسفرثالثمائة وستون للسياحه والسفر
Three Hundred And Sixty For 

Travel& Tourism
A69،58138185813810االميرة تغريد،.حي الصويفية،شعمانInfo@360tourism-jo.com-

2155005032155004info@whyjordantours.comwww.whyjordantours.com-03،-معان،الشارع السياحي،معانWhy jordan Travel&ToursimBصالح موسى هارون الهالالتلماذا االردن للسياحه والسفر

258545555854551info@dijla-travel.comwww.dijla-travel.com،الطابق 244تالع العلي،مكه المكرمه ،عمانDijla Travel&TourismAدجلة للسياحة والسفردجلة للسياحة والسفر

،16حي الصويفية،شارع الوكاالت،عمانGreen Card travel and tourisomAالكرت األخضر للسياحة والسفرالكرت األخضر للسياحة والسفر
064017624//

064017623
06-4017624admin@gc-travel.com

عمانGolden Team HolidaysAامستردام للعطالت السياحيةالفريق الذهبي للعطالت السياحية
،الطابق 10الشميساني،الشريف ناصر بن جميل،

االرضي
56224945622491khaled@goldenteamholidays.comwww.goldenteamholidays.com

-73،55332865533296aqsa-gate@hotmail.comتالع العلي،وصفي التل ،عمانAqsa Gate for Travel &ToursimDبوابة االقصى للسياحة والسفربوابة االقصى للسياحة والسفر

السنديانه  للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
عبدهللا القرعان وشريكته

AlSandyanih Travel &Toursim 

and Haj and Umrah
B+Cعمان

،مقابل 85وادي السير،شارع حسني صوبر،

شركة الكهرباء
58654805865480travel.and.toursim@hotmail.com-

106،55155055514167info@tourstop10.comwww.tourstop10.comتالع العلي،مكه،عمانTop Ten Travel & Tourism A توب تن للسياحة والسفرتوب تن للسياحة والسفر

56726265672627asarhan@highlands-travel.comwww.highlands-travel.com،مجمع العود130تالع العلي،وصفي التل ،عمانHighlands Travel & TourismBالمرتفعات للسياحة و السفرالمرتفعات للسياحة و السفر

،-الزرقاءMarahTravelAرامي محمد عيسى عفانهمرح للسياحه والسفر -053960006053960006INFO@MARAHTT.COM،الوسط التجاري10الملك طالل،.ش 

عمانAL Maali Travel &TourismAمحمد موسى حسن المعاليالمعالي للسياحه والسفر
،مجمع البنك 177 العبدلي،شارع الملك حسين،

3الطابق /االسالمي 
06/4644021064644021Al_shahd1@yahoo.com-

91،56534445653440INFO@MILLIONJO.COMWWW.MILLIONJO.COMالشميساني،عبد الحميد شرف،عمانMillion Travel &ToursCمليون للسياحة والسفرمليون للسياحة والسفر

محمود عمر محمود حردانالبيرق الفضي للسياحة والسفر
silvar Albayraq travel & 

tourism
A12،064655445064655435 العبدلي،امية بن عبد شمس،عمانinfo@albayraqtravel.com-

علي حسن سليمان ابو دعابستراب طيبة للسياحة والسفر
Turab Teeba For Travel & 

Tourism 
D72،5343325065343116وادي السير،شارع حسني صنوبر،عمانTeebah99@hotmail.com-

اريج االيمان للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
محمد انس عمار و شريكه

Areej Aleiman For Travel & 

Tourism-HAJJ&UMRAH
A+B+C+Dعمان

،مجمع العتوم 98تالع العلي،وصفي التل ،

106التجاري  مكتب 
56725255672526info@areejaleiman.comwww.AREEJALEIMAN.COM

-90،569995506569951acc@marshaltravel.comوصفي التل ،.تالع العلي،شعمانMarshal TravelAمارشال للسياحة والسفرمارشال للسياحة والسفر

عمانLevel Travel & TourismA+B+Cعزات كامل ابراهيم الخطيبالمستوى للسياحة والسفر
-، منطقة وادي/،حي الروابي95المدينة المنورة،  

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

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

Tourism
Dعمان

،مجمع 2 صويلح،الملكة رانية العبدهللا،

3الطابق - دوار صويلح- المجدالني
06-5337070065337090mustafab21@yahoo.com-

عمانNear East Tourists CompanyBشركة الشرق القريب للسياحة والسفرشركة الشرق القريب للسياحة والسفر
الملكة علياء،دوار الداخلية،داخل .العبدلي،ش

فندق جراند بالس
06/5662518065685490operationjo@netours.com-

- 143،46505024650502amin_qamhia@hotmail.com العبدلي،الملك حسين ،عمانAl-Mayadeen Travel & TourismA+Cامين لبيب امين قمحيهالميادين للسياحة والسفر

عمانFairmont Travel& ToursimA+B+C+Dفيرمونت للسياحة والسفرفيرمونت للسياحة والسفر
الشميساني،عبد الحميد شرف،مطالقة،مجمع 

مطالقة سنتر  علي ناصوح
56655775665577GM@FAIRMONTTOURS.COMFAIRMONTTOURS.COM

مونتريال للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

مونتريال للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Montreal Travel & TourismDمعان

،مقابل مجمع 12معان،الطريق الصحراوي،

2ط /االميرة بسمه
032136777064637037montreal2019naan@gmail.com-



التوابين للسياحة والسفرالتوابين للسياحة والسفر
AlTawabeen For Travel & 

Tourism
Dعمان

،بالقرب من 157 العبدلي،مجمع البنك االسالمي،

عمارة الصائغ
07909055600

ALTAWABEEN.COMPANY@YAHO

O.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
،مجمع نور 269المدينة المنورة،. تالع العلي،ش

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

عمانEvent Travel & TourismAالحدث للسياحة والسفرالحدث للسياحة والسفر
،الرابية، دوار 2تالع العلي،محمد ابو عزام ،

الرابية
55108005510800amjad@event-jo.com-

عمانBatross Travel & TourismAباتروس للسياحة والسفرباتروس للسياحة والسفر
-، مجمع لؤاؤه/ ،دوار الواحه148وصفي التل ،  

20ط /211مكتب رقم /الرزق سنتر 
56991285699118INFO@BATROSS-TRAVEL.COM-

عمانFaster Step Travel & TourismAعبدهللا خليل ابراهيم البدرساويمكتب اسرع خطوة للسياحة والسفر
 القويسمة وأبو علندا والجويدة والرقيم،منور 

،دوار منور سكة الحديد102الحديد،
2007807-abdullah.info80@gmail.com-

متجر التذاكر االول للسياحة والسفرمتجر التصميم االول للسياحة والسفر
First Ticket Store Travel & 

Tourism
Aعمان

/ مقابل جبري/،143تالع العلي،وصفي التل ،

204مكتب رقم /مركز شاميه التجاري 
0796234429-shakerjayoussi@hotmail.com-

عمانExotic TravelsBالرحالت الغريبة  للسياحة والسفرالرحالت الغريبة  للسياحة والسفر
اللويبده -،شميساني 44 العبدلي،الملكة نور،

ط ارضي-مجمع زينه -الغربي 
56690515669051info@exotictravelsjordan.comwww.exotictravelsjordan.com

مؤسسة زهرة المدائن للسياحة والسفر 

والحج والعمرة
اسماعيل سليمان حماد خليل

Zahrat Al Madaen Travel 

&Toursim Est.
D0272570070227257007االميرحسن ،مجمع صيد،مجمع عمان الجديد،-إربدINFO@Z-ALMADAEN.COMWWW.Z-ALMADAEN.COM

التألق للسياحة والسفرالتألق/تألق للسياحة والسفر
Glory Of Jordan Travel & 

Tourism
Bعمان

،إشارة 72الملكة رانيا العبدهلل،. الجبيهة،ش

الدوريات الخارجية، مجمع اللوزي بالزا، مكتب 

17رقم 

53340055334009Omar@glorytt.comWWW.GLORYTT.COM

-2136006floriatours@gmail.com-213600603-03،-معان،الملك عبدهللا،معانFloria ToursAتغريد كمال سلمان عليانفلوريا للسياحة والسفر

الهالالت للحج و العمرة والسياحة و 

السفر
طه الهالالت وشريكه

Al Helalat for haj and Umrah 

andTravel and Tourism 
D

وادي 

موسى
-03215681700321568170quraish2013@yahoo.com،-،حي الفالحات،-

عمانTokyo Travel & TourismAطوكيو للسياحة والسفرطوكيو للسياحة والسفر
-، طابق ارضي//،ام اذينة 6بدر شاكر السياب، / 

خلف مبنى الضمان الرئيسي
518448513448info@tokyott.comwww.tokyott.com

،88 العبدلي،الملك حسين،عمانAl Barez Travel &ToursAساري محمدعبد المعطي جودهالبارز للسياحة والسفر

06-

4637631،06-

4637630

-albareztravel@yahoo.comwww.al-barez.com

الضيافة للسياحة والسفرالضيافة للسياحة والسفر
Al Dyafah For Travel & 

Tourism
Dعمان

 العبدلي،امية بن عبد شمس بجانب الخطوط 

/ طابق اول/ ،عمارة لؤلؤه العبدلي  8العراقية،

مكتب 

106 

46553784655379lubzeyada@gmail.com-

يقين الهدى للسياحة والسفر والحج 

والعمرة

يقين الهدى للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Yaqeen TravelC+D1،603065533044مكة،.حي أم السماق،شعمان-info@yaqeen.travel-

عمانJordan Wings Travel& TourismAاألجنحة األردنية للسياحة والسفراألجنحة األردنية للسياحة والسفر
-، مكتب/ ،مجمع الحسيني 38عبدهللا غوشة،. ش  

205
58582225858229info@jowings.comwww.jowings.com

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

،-عمانGreenwich Travel & TourismAغرينتش للسياحة والسفرغرينتش للسياحة والسفر -55233305523310info@greenwichtraveljo.com،الرابية39الشريف ناصر بن جميل،

/ شقائق النعمان للسياحة والسفر 

فيرونا
فيرونا للسياحة والسفر

Shaqayiq Alnnueman for 

Travel & Tours
A20،56679965667996الشميساني،الثقافة،عمانtayem@veronajotours.com-

عمانModern Tours &Travel Cالعصريه للسياحة والسفرالعصريه للسياحة والسفر
 سامي خ،مكتب 1حي الرونق،مسعود بن ناصر ،

303
58333945833283info@moderntours.comwww.modrn tours.com

عمانRotana Travel & TourismC+Dروتانا للسياحة والسفرروتانا للسياحة والسفر
،مجمع 109تالع العلي،الجاردنز وصفي التل، 

حمادة التجاري

 065540440-

5544414
065540442gm@travelrotana.com-

كرتونة الرحالت والعطالت للسياحة 

ً/ والسفر  شمة هوا سابقا

صندوق الرحالت والعطالت للسياحة 

ً/ والسفر  شمة هوا سابقا
The Travel BoxAعمان

،من الدوار الرابع 46الشميساني،الملكة نور ،

باتجاه الداخلية
065677288065677289omar@thetravelbox.com.jowww.thetravelbox.com.jo

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
- ،الدوار السابع 15حي الروابي،عبدهللا غوشة ،

من منطقة وادي السير
58134320info@alhakeemtours.com-

15،55101985510179info@montana-jo.comwww.montana-jo.comتالع العلي،وصفي التل ،عمانMontana Travel &TourismA+B+C+Dمونتانا للسياحة و السفرمونتانا/ ليزا للسياحة و السفر 

العصر الذهبي للسياحة والسفرالعصر الذهبي للسياحة والسفر
Golden Age Travel and 

Toursim / GAT
Aعمان-، -06556222165562261ranad@goldenage.toursالرابية: ،المنطقة8عبدهللا بن رواحه،

عمانLouver Travel & TourismDاللوفر للسياحه والسفراللوفر للسياحه والسفر
،بناء 15شارع باريس،/15وادي السير،

105مكتب  - 1طابق +-الشانزليزيه 
58577205857707Allouver.co@Gmail.com-

عمانAL Rakaeb Travel & TourismAفاطمه اكرم صالح عبد النبيالركائب للسياحة والسفر
- ، مجمع حمادة 109تالع العلي،وصفي التل،

409مكتب 
5522133-fatimagm@alrakaeb.com-

عمانVenesia Travel &TourismBفينيسيا للسياحه والسفرطلة عمان للسياحه والسفر
،حي 15تالع العلي،شارع عبدهللا بن رواحه،

مجمع غازي الدباس-السالم
55223315542331venesiajo@gmail.com-

،2وادي السير،وهيب االفيوني،عمانGolden Pay Travel &Tourism Aالخليج الذهبي للسياحة والسفرالخليج الذهبي للسياحة والسفر
065828244/0

65828254
-info@goldenbay-jo.com-

عمانRoma Travel & TourismCروما للسياحة والسفرروما للسياحة والسفر

الشميساني،شارع عبد الحميد شومان 

،بجانب فندق كمبنسكي، مقابل العالونة 21،

للصرافة

5688855-Anas@romatraveljo.comromatraveljo.com

عمانGhair Shekl Travel& TourismCمها صالح نمر صالحيغير شكل للسياحة و السفر
،بجانب سامح 445 صويلح،الملكة رانية العبدهللا،

حي الفضيلة/مول 
065375222-ghair.shekl.travel.tourism@gmail.com-

كرم / مكتب االسد للسياحة و السفر 

الضيافة سابقاً
عمانLion Travel and ToursimCعمر يحيى محمد السعود

،مجمع 112الشميساني،عبدالحميد شرف،

الفردوس
56566225656623info@liontraveljo.com-

،-عمانNay jordan ToursBناي االردن للسياحة و السفرناي االردن للسياحة و السفر -857119955711995daoud@nayjordantours.com مكتب 1،مجمع الخرابشة ط-االمير حمزة،

الصحبة للسياحة و السفر والحج و 

العمرة
ابراهيم ابو عفيفة ومحمود اسماعيل

Al Suhba &Travel &Tourism 

& Hajj &Umra
D273،47050094705009حي االشرفية،التاج،عمانalsuhbaumra@hotmail.com-

خطوط السماء الزرقاء للسياحة والسفر
خطوط السماء الزرقاء للسياحة 

والسفر
 Sky Line Travel& ToursimAعمان

،ضاحية االمير 75وادي السير،اميرة ثروت،

123مجمع جوانه مكتب /راشد 
58310905831091info@skylinejordan.comwww.skylinejordan.com

،-عمانLameece Travel & TourismCاللميس للسياحة و السفرلميس للسياحة و السفر 1ط/9كلية الشريعة، ،46575704657569lameecetours@yahoo.com-

دار االخيار للحج والعمرة والسياحة و 

السفر

دار االخيار للحج و العمرة والسياحة 

و السفر

Dar Al Akhyar  Haj&Umrah 

&Travel & Toursim 
Dعمان

،مجمع الصفوة 91الشميساني،عبد الحميد شرف،

التجاري
56888155688817moath@daralakhyar.com-

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

ط االرضي
064636262064636263info@alkufiyah.comwww.alkufiyah.com

عمانMeeting For Travel &ToursimAلقاء للسياحة و السفرلقاء للسياحة والسفر
- 112مكتب -، 125تالع العلي،وصفي التل،

1طابق 
06-5518103-saleh.agha888@gmail.com-

المحمدية للسياحة والسفر والحج و 

العمرة
محمد خير محرم و مأمون المحارمه

Al Mohammadeh Travel 

&Toursim 
C+D1،07777708800سحاب،الشارع الرئيسي،عمانabdullah.mehrem@gmail.com-

،-عمانDarna Travel & ToursimBدارنا للسياحة والسفردارنا للسياحة والسفر kamal@darnatravel.comwww.darnatravel.com 55232255541706دوار الكيلو- ،شارع مكة 152شارع مكة ،

مؤسسة الوفادة للحج والعمرة 

والسياحة والسفر
إربدAl-Wefadah Travel &ToursimDفلحة رزق محمد غزاوي

 -شارع الهاشمي،عمارة ال،الهاشمي،-

المصبغانية الشمالية
02-727702002-7277020wefadeh.2018@yahoo.comwww.wefadeh.com

-46،59222905922290othmanpanda@hotmail.comعبدون الشمالي،علي سيدو الكردي ،عمانSaint Tropez Travel&ToursimAسان تروبيه للسياحة والسفرسان تروبيه للسياحة والسفر

عمانSky Line Travel& TourismAاالفق للسياحة والسفراالفق للسياحة والسفر
ممدوح -حي الروابي،شارع مكة 

-،ضاحية االمير راشد 50الصرايرة،
06-583388006-5833860info@travel-skyline.com-

االردنية الحديثة للسياحة والسفراالردنية الحديثة للسياحة والسفر
Modern Jordan For Travel 

&Tourism
A+Cعمان

-، ،حي الجندويل441الملك عبدهللا الثاني،  - 

2ط-بناية الخال - الدوار الثامن
06-586380806-5863807administration@manaseertmc.comwww.manaseertmc.com

عمانBook2JordanBاحجز لالردن للسياحة والسفراحجز لالردن للسياحة والسفر
-،مجمع البكري111تالع العلي،وصفي التل ،

201مكتب 
55229915522961hussein@book2jordan.comwww.book2jordan.com

سبارتا للسياحة والسفر والحج والعمرة
سبارتا للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
Sparta Travel &TourismC+D5826688065826686-19،06حي الصويفية،باريس،عمانmarketing@sparta-travel.comwww.sparta-travel.com

االجنحة الحصرية / الحصرية للسفر 

للسياحة والسفر سابقاً
عمانExclusive TravelA+B+C+Dاجنحة السفر الحديثة للسياحة والسفر

شارع - عرجان- العبدلي،شارع االستقالل

قرب مستشفى - ،مجمع  السالم 19زرياب،

االستقالل

0798888620reservation@exclusivetravel.com.jo0

عمانGhazal Travel & ToursimAالحسون للسياحة والسفرالغزال للسياحة والسفر
االمير شاكر بن زيد، عمارة . الشميساني، ش

28رقم 
5656910-115656913h.alhassoun@ghazaltravel.com

عمانGolden Beach Travel &ToursimAماجد صدقي رشيد محمدالشاطئ الذهبي للسياحة والسفر
-، قرب البنك- ،وسط البلد 51الملك حسين،  

المركزي
4626777-majed@goldenbeach-travel.comwww.goldenbeach-travel.com

عبق الفصول للحج والعمرة والسياحة 

الفصول الذهبية/و السفر 
عمانGolden Seasons Dالفصول الذهبية لالستثمارات الفندقية

،مجمع لؤلؤة 14 العبدلي،امية بنت شمس ،

1 ط8العبدلي مكتب 
4657222-o.jamdan@goldenseasons.net-

عمانBarakat Travel And TourismAمحمد نبيل فؤاد بركاتبركات للسياحة و السفر
،عمارة البواب 199جبل الحسين،خالد بن الوليد،

1ط 
06-5627427-info@barakat-travel.netwww.barakat-travel.net

مصطفى محمد سعيد نوفلاالكوان المتعددة للسياحة والسفر
Jordan Private Tours & Travel 

/ Multiverse Tours &Travel
Bعمان

،بناية عادل 207جبل الحسين،خالد بن الوليد،

207القاسم مكتب 
06-5694388-jordanprivatetours@gmail.comwww.jordanperfecttours.com

-8،46029554602956info@gateway-jo.comجبل اللويبدة،خارجة االشجعي،عمانGateway Travel & ToursimAبوابة السفر للسفر والسياحةبوابة السفر للسفر والسياحة

babasanfor@alsanafertravel.comwww.alsanafertravel.com-4035155444،مكتب 112تالع العلي،شارع وصفي التل،عمانAl Sanafer Travel & TourismAالسنافر للسياحة والسفرالسنافر للسياحة والسفر

السقال للسياحة والسفر
نبيل عماد الدين سقال و امجد عماد 

الدين السقال
Sakkal Travel & TourismA6231666-623222202-02الشريف حسين بن علي،المفرقsakkaltravel@gmail.com-



عمانI Travel for Travel & TourismAعين المسافر للسياحة والسفرعين المسافر للسياحة والسفر

،مجمع 180ام السماق،-تالع العلي،شارع مكة 

بالقرب من صحيفة الغد ،مكتب / العزيز التجاري

2 ، الطابق 209

55622445562247info@itraveljo.comwww.itraveljo.com

عمانPacific Travel & ToursimA+Bباسفيك للسفر والسياحةباسفيك للسفر والسياحة

مبنى بالزا -  ،وداي صقرة106 العبدلي،عرار ،

طابق -سيتي  

6 

06-4622177-sales2@pacific-jo.com-

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

& Tourism
Dعمان

وصفي . تالع العلي، خلد، اشارات البشيتي، ش

5التل، عمارة رقم 
53554455355448info@tawaf-jo.comwww.tawaf-jo.com

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

Tourism  
A+B+Cعمان

فندق جراند -جبل الحسين،الملكة علياء 

باالس،داخل فند،دوار الداخلية
06-566444906-5657570gm@keysjordan.comwww.facebook.com/keystraveljo

المنظم العالمي للسياحة و السفرالمنظم العالمي للسياحة و السفر
 Global Organiser Travel & 

Toursim
Bعمان-، 5866788anan@globalorganiser.comwww.globalorganiser.com-586677806-206ط - ،ام السماق الجنوبي43يزيد االسدي،

-5885226info@haleemtravel.com-588522506-25،06،(الوكاالت)حي الصويفية،الينابيع عمانHaleem TravelAحليم للسياحة والسفرحليم للسياحة والسفر

إربدHamadh Travel& TourismAحماده عمر حماده علوهحماده للسياحه والسفر
مقابل البنك االسالمي-الملك حسين ،-  

11،حوض رقم 41االردني،
02-7272270-hamadh4travel@yahoo.com-

إربدTaraneem Travel &Tourism Aمعتمد يحيى نصوح التهتمونيمؤسسة ترانيم للسياحة والسفر
-، ،مجمع عمان-شارع االمير حسن،- النزهة   

بناية ابو حشمة التجارية- الجديد 
0796351615-taraneem.travel@hotmail.com-

عمانShahriar Travel & Tourism A+B+C+Dشهريار للسياحة والسفرشهريار للسياحة والسفر

،مجمع رائد التجاري 72حي بركة،الجاردنز ،

 

تالع العلي

56396005697600info@shahriartravel.comwww.shahriartravel.com

عمانParadise Travel & Tourism A+B+C+Dبرادايس للسياحة والسفربرادايس للسياحة والسفر

-، سوق الذهب- ،ام اذينه 3حسام الدين القيمري،  

 552288806-5522886Eyas@paradisejo.com 0

الغروب لالستيراد والتصديرجمال االردن وسحرها للسياحة والسفر
The Beauty and Charm  of 

Jordan Travel&Tourism
A+B+C+Dعمان

مجمع -تالع العلي،دوار الواحة 

-مجمع النعمان مول -،دوار الواحة179النعمان،

2طابق 

07952203450shami21769@gmail.com0

يوتا للسياحة والسفريوتا/ االيجابي للسياحة والسفر 
Positive Travel and 

Tourism/Yota
B353714895523411،الطابق 210تالع العلي،وصفي التل،عمانincoming@yotatravel.comwww.yotatravel.com

عمانTrip 500 ToursBالرحلة خمسمائة للسياحة والسفرالرحلة خمسمائة للسياحة والسفر
،عمارة 9جبل الحسين،خالد بن الوليد،

الشرقاوي، العبدلي
46111274611129info@trip500.comwww.trip500.com

عمانSaltus Travel & Tourism Bسالتوس للسياحة والسفرسالتوس للسياحة والسفر

،الطابق الثالث 1الجبيهة،شارع احمد الطراونة ،

 

info@saltustravel.com 
5354020 5354025operation@saltustravel.comwww.saltustravel.com

عمانMishwar Travel &tourismAعلي سالم محمد عوادمشوار للسياحة و السفر
/ ،الصويفية 19وادي السير،شارع الوكاالت،

3ط / مجمع البركة 
58550025855052mishwartt@gmail.com0

عمانPleasure Travel &TourismAالبهجة للسياحة والسفرالبهجة للسياحة والسفر
،مجمع الرائد 31عبدهللا غوشة،. وادي السير،ش

207خلف، الطابق الثاني، مكتب 
58151840res.amman@pleasure-co.com0

عمانAl Neshan Travel and TourismC+Dالنيشان للسياحة والسفرالنيشان للسياحة والسفر
،عمارة لؤلؤة 8 العبدلي،امية بن عبد شمس،

العبدلي
46311550muhannad@alneshan.com0

عمانColumbus Travel and TourismA+B+C+Dكولومبوس للسياحة والسفركولومبوس للسياحة والسفر
امتداد شارع - ،خلدا 256تالع العلي،وصفي التل،

4وصفي التل بالزا سنتر ، الطابق 
06-40001100gm@columbusvoyages.comwww.columbustours.com

عمانEasy Travel and TourismCالصويفية للسياحة والسفرالصويفية للسياحة والسفر

،مجمع بارك 4وادي السير،صالح السحيمات،

-مجمع ابراهيم النعيمات -بالزا 

1الطابق

 

15رقم الحوض 

58144155814409info@easyandtravel.com

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

Tourism
Bعمان

 االميرة ثروت،مجمع جوا،الحي ضاحية االمير،-

1الطابق - راشد ،مجمع جوانا
58299795829979sanaa@3voyagers.comwww.3voyagers.com

معانArtist ToursBعبدالعزيز ابراهيم عودة الحسناتالفنان للسياحة والسفر
،وادي 0لواء البتراء وادي موسى،السياحي،

موسى
03-2157561

03-

20154561
info@jordanartisttours.comwww.jordanartisttours.com

258241590reyad@experiencejordan.com0،الطابق 44حي الصويفية،علي نصوح الطاهر،عمانExperience Jordan AdenturesBتجربة االردن للسياحة والسفرتجربة االردن للسياحة والسفر

عمانSama Amman Travel&Toursim Aسما عمان للسياحة والسفرسما عمان للسياحة والسفر

بجانب بنك -،طبربور 0طارق،شارع طارق،

-3الطابق -عمارة حمود شطي الهبارنة -االسكان 

11مكتب 

50557750gm@samaamman-travel.com0

07770333020sales@lifetime-trip.comwww.lifetime-trip.com،رابية16الشميساني،عبدهللا بن رواحه،عمانLife time TripAدهوك للسياحة والسفررحلة العمر للسياحة والسفر

عمانStars Sky TravelBسماء النجوم للسياحة والسفرسماء النجوم للسياحة والسفر
،مقابل حبيبة 202تالع العلي،المدينة المنورة،

409مكتب 4مجمع سعد -المركزي 
55222365522237info@starsskytravel.com  www.starsskytravel.com

عبير االردن للسياحة والسفرعبير االردن للسياحة والسفر

Jordan Aroma Travel 

&Toursim / Nawafir Travel & 

Tours

Bعمان
قرب -،حي الرضوان 243 زهران،عرار ،

3ط-مستشفى االستشاري 
55629405562941operationjo@nawafir-tours.comwww.jordanaroma.com

جغرافيا االردن للسياحة والسفرجغرافيا االردن للسياحة والسفر
Jordan Geography For Travel 

&Toursim
Bعمان

،عمارة المتحدة للتامين 35 العبدلي،الملك حسين،

3ط -
46529620info@jordangeography.comwww.jordangeography.com

محمد سميح مصطفى عليانميس الريم للسياحة والسفر
Mais Al Reem Travel & 

Tourism
Aعمان

،مجمع رائد 13حي الصويفية،طارق الجندي،

1الجندي ،الطابق 
58156665815666melayan@maisalreem.comwww.maisalreem.com

إربدRahtak Travel & TourismAعيسى خالد سليمان المحسنراحتك للسياحة والسفر
-، مقابل- االمير حسن ،،مجمع عمان الجديد  

العالونة للصرافة
02-724144402-7241444info@rahtaktravel.com

المقر للسياحة والسفرالمقر للسياحة والسفر
Al-Maqar for Tourism and 

Travel
A+B+C56267005626701،الطابق االرضي10الشميساني،عصام العجلوني،عمانmalzaghlawan@cozmotravel.com0

إربدAl Rousan Travel & TourismAحمزه محمد اديب روسانالروسان للسياحة والسفر
الملك عبدهللا الثاني، السالم سنتر، . إربد، ش

، بجانب ارابيال مول3الطابق 
02-7274041info@alrousantravel.comwww.alrousantravel.com

55222560asinan@hayyakgroup.comwww.hayyakgroup.com-228،06تالع العلي،المدينة المنورة ،عمانHayyak Travel and TourismAحياك للسياحة والسفرحياك للسياحة والسفر

ً/ اوج للسياحة والسفر انت سابقا
انت / اوج الدارة االعمال السياحية 

ً سابقا
Awj Travel & TourismAعمان

-، الطابق- ،مجمع رائد خلف 31عبدهللا غوشة،  

103مكتب - االول 
5858505-aldery@awjtravel.comwww.awjtravel.com

عمانIstiklal Travel & TourismAاالستقالل للسياحة والسفراالستقالل للسياحة والسفر

سعيد -حي الصويفية،شارع الينابيع 

مجمع حواء - 22مكتب - ،الصويفيه52المفتي،

التجاري

58295605829560y.abughneim@istiklal.cowww.istiklal.co

البتراءJordan Image ToursBامينة محمود محمد الهالالتصورة االردن للسياحة والسفر

-،-،290، حي- وادي موسى   

الزيتونة

 

البلد سكن ج / 12حوض 

03215423503-2154235info@jordanimagetours.comwww.jordanimagetours.com

عمانJordan Direct ToursBالسياحة المباشرة للسياحة والسفرالسياحة المباشرة للسياحة والسفر
،عمارة 7حي الصويفية،شارع شيحان عقلة،

2الطابق -ابزاخ 
59382385920704info@jdtours.comwww.jdtours.com

المحور للسياحة والسفرالمحور للسياحة والسفر
Travel Hub For Travel & 

Tourism
Aعمان

،حي دوار 31عبدهللا غوشة،. وادي السير،ش

-301 مكتب 3السابع، مجمع رائد خلف، الطابق 

302

58502025850134info@travelhub.jo0

قيثاره / الكابتن للسياحة والسفر 

للسياحة والسفرسابقا
عمانAl-Captain Travel & ToursAشركة الطردي وقموم والخراز

حي -تالع العلي،الشهيد وصفي التل

،مجمع خلف سنتر، مقابل الطازج، 36البركة،

505، مكتب 5الطابق 

56030330alcaptain.vip@gmail.com

1155350655535065info@jordania-aventura-drivers.comكابول، مجمع هارون رقم . الرابية، شعمانInto Jordan Travel & TourismBمهران غالب حميد ابو سويلمنحو االردن للسياحة والسفر
www.jordania-aventura-

drivers.com

االتجاه الواحد للسياحة والسفراالتجاه الواحد للسياحة والسفر
One Direction Travel & 

Tourism
Aعمان

،حي 367وادي السير،الملك عبدهللا الثاني،

2المكتب رقم  (2)مجمع خالد الداوود -الروابي  
55390905539091info@odtravel.jo0

عماد خالد محمود ظاظامؤسسة عماد ظاظا للمغامرة والتحدي
Jordan Adventure Camp/Imad 

Thatha For adventure
Bعمان

مجمع نتالي - ،خلدا 4تالع العلي،عامر بن مالك،

2 الطابق 4
07966988220imadthatha@hotmail.com

عمانVega Travel & TourismAفيجا للسياحة والسفرفيجا للسياحة والسفر
-، 3،الرابية مجمع رقم 3عبدهللا بن رواحه،  

2الطابق 
5525757md@vegajo.comwww.vegajo.com

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

56998895699889o.asal@tiatoursim.com0،العبدلي63الشميساني،شارع عبد الحميد شرف،عمانTia Travel & TourismAتيا للسياحة والسفرتيا للسياحة والسفر

مؤسسة عثمان بدر الخطيب للسياحة 

والسفر
عثمان بدر محمد الخطيب

Othman Bader Alkhateeb 

Travel & Tourism
Dعمان

تالع العلي،الشريف ناصر بن 

وصفي التل/ ،الجاردنز 135جميل،
56578000othman-75@hotmail.com

خلدون المومني وشركاهالمومني للسياحة والسفر
Almomani for hajj Umrah & 

Travel & Tourism
Dعجلون

،منطقة الصخرة، حي 0صخرة،الشارع الرئيسي،

الجنيد

0772247663/

0772112657/

0795561202

0Quraish2013@yahoo.com0

حلم االردن للسياحة والسفرمعنا احلى للسياحة والسفر
Dream Jordan Travel and 

Tourism
Bعمان

،خلدا، الجاردنز، 337تالع العلي،وصفي التل ،

407، مكتب رقم 337وصفي التل، عمارة رقم 
5529090-malzoubi@dream-jordan.comwww.dream-jordan.com

عمانCuba travel and tourismDكوبا للسياحة والسفركوبا للسياحة والسفر
،المدينة 210تالع العلي،وصفي التل،

التالع الشرقي/المنورة
55000150ibrahim@cuba-fly.com0

عمانJordan Valley TravelBوادي االردن للسياحة والسفرطلة وادي االردن للسياحة والسفر

،اللويبدة 4 العبدلي،شريف راضي،

الشمالي

 

2مكتب رقم 

56068185606818sales@jordanvalleytravel.com0

mailto:info@tawaf-jo.com
mailto:operationjo@nawafir-tours.com


عمانBoarding PassA+B+Cبطاقة الصعود للسياحة والسفربطاقة الصعود للسياحة والسفر
المدينة المنورة،عمارة ال،دوار الكيلو، مكتب رقم 

 الطابق الثالث304
58336600bassam.qussous@boardingpassjo.comwww.boardingpassjo.com

عمانSaadeh Travel & Tourism Cسعادة للسياحة والسفرسعادة للسياحة والسفر

تالع العلي،شارع المدينة المنورة،مجمع 

الس،مجمع السواري التجاري، الطابق 

 Jaguar، بجانب 301الثالث،مكتب 

Showroom

5511003-info@saadehtravel.comwww.saadehtravel.com

adventure@treks.jowww.treks.jo-0797557888 ناعور،شارع السالمعمانTREKS Travel & Tourism Bمشيا على االقدام للسياحة والسفرمشيا على االقدام للسياحة والسفر

النجم المميز للسياحة والسفر والحج 

والعمرة
البلقاءSuperStar Travel & TourismDمراد سعيد حسن عبد الهادي

المدخل / البقعة/ ،البلقاء-المدخل الرئيسي،

.مقابل بنك القاهرة عمان/ الرئيسي للمخيم
47220254722025info.superstar1@yahoo.com-

عمانMadrid Travel & Tourism Dمدريد للسياحة والسفرمدريد للسياحة والسفر
/ 3،مبنى رقم 3جبل الحسين،ابو الفداء االيوبي،

.الطابق االرضي
56639395663938Odai@holylandjo.com-

ايمن خليل عبد القادر وشريكتهايمن خليل عبد القادر للسياحة والسفر
Ayman Khalil Abdl Kader 

Travel & Tourism
Cعمان

تالع العلي،المدينة المنورة، مقابل مستشفى ابن 

5، ط 155، مكتب 2الهيثم، مجمع الباسم 
5564040-operation@alaskajo.com-

22240400Md@tag-travel.com0-06،ام السماق125تالع العلي،المدينة المنورة،عمانTAGAالعالمة للسياحة والسفرالعالمة للسياحة والسفر

عمانSkylight Travel and TourismBشركة زيد احمد ابو زيد وشركاهنور السماء للسياحة والسفر

وادي السير، الدوار السابع بجانب شركة 

صالح الصمدي، حي السهل، عمارة . اورانج، ش

، الطابق األول31رقم 

58115055811505reservations@skylight-tours.comwww.skylight-tours.com

عمانAlliance Travel & TourismBالتحالف للسياحة والسفرالتحالف للسياحة والسفر
خير الدين المعاني، . صويلح، حي الرحمانية، ش

1، ط54، عمارة رقم 3خريسات سنتر 
5349944info@alliancedmc.comwww.alliancedmc.com

mailto:reservations@skylight-tours.com
http://www.skylight-tours.com/
mailto:info@alliancedmc.com

