
           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

1 
حياة مكة للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
064634800 0777778951 

ن عمارة رقم  بعد  143العبدلي شارع الملك حسي 
 عمارة الصايغ

2 
للسياحة والسفر مؤسسة التيسي  الدولية 

 والحج والعمرة
064901213 0795968866 

ي حي الزهراء  الهاشمي الشمالي شارع سليمان الحلب 
 بجانب سامح مول15خط 

ي بيت المقدس 3  143مركز قمحية التجاري  -العبدلي  -عمان 0790443209 04655851 رواب 

كة اراك للسياحة والسفر 4  0795738773 064622812 شر
(  8بناية لؤلؤة العبدلي رقم )  -العبدلي  -عمان 

ي 
 الطابق االرضن

كة ابو عناب للسياحة و السفر 5  0797782470 065698129 شر
 71بناية  -العبدلي شارع سليمان النابلسي  -عمان 

كية  مقابل الخطوط الجوية الير
يال للسياحة والسفر والحج والعمرة 6  مجمع محطة ابو هالله -الصحراوي  الخط -معان  0776494900 032136777 مونير

 الخالديه -المفرق  0795428108 026256666 مؤسسة الواضح للحج والعمرة والسياحة 7
فية 0795704519 064705009 الصحبة للسياحة والسفر والحج والعمرة 8 فية شارع التاج مجمع االشر  عمان االشر

ي التل / الجاردنز / مقابل السيفوي 0796025399 0796025399 مؤسسة عثمان بدر الخطيب 9
 شارع وصفن

 عمان منطقة جبل النرص حي المناره شارع ابو طالب 0797739328 065678206 االنفال للسياحه والسفر والحج والعمره 10

 الصويفية شارع الوكالت 0795994448 065829800 برج العرب للسياحة و السفر 11
ن  0795797966 0795797966 والسفر استيتيه للحج والعمرة والسياحة 12  الزرقاء حي الحسي 

 النابلسي  شارع -بوليفارد العبدلي  -العبدلي  -عمان  0799777095 0799777095 دايموند للسياحة والسفر والحج والعمرة 13
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 5ط  -مجمع نور التجاري -شارع المدينة المنورة  0777772622 0777772622 أكاسيا للسياحة والسفر 14

ن للسياحة والسفر 15 كة الكابير  0795360499 065603033 شر
ي التل -عمان  -االردن 

-41مجمع رقم -شارع وصفن
 507مكتب -الطابق الخامس 

 مخابز السفراء -الصويفية  0799998958 065814545 مواكب للحج و العمرة والسياحة والسفر 16

17 
مشاعل النور للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
ي  –الزرقاء  0796329640 053960003  حي الضباط قرب مسجد أرسب 

18 
ي المملك للسياحة والسفر والحج و  ةرواب 

 العمرة
طة العاصمه 0795903600 0795903600  عمان العبدلي مقابل شر

19 
مواكب االردنية السعوديه الدارة وتشغيل 

 الفنادق
05623222 0798277764 

-شارع خليل السالم  -تالع العلي  -سوق السلطان 
 2مجمع القرص 

20 
 طيبة بال حدود للسياحة والسفر وللحج

 والعمرة
 صويلح -عمان  0795343325 065343325

 0798782608 064205951 بوابة األقىص للسياحة والسفر 21
 -مجمع طه الحجاوي  -مقابل مكة مول  -شارع مكة 

 (203م) -( 2ط )
 91شارع سليمان النابلسي عمارة  -عمان  0797783362 0797783362 االجابة للسياحة والسفر والحج والعمرة 22

هه بجانب مسجد األردن 0785513229 0785513229 ال البيت للسياحه والسفر 23 ن  الزرقاء الين

 0795575557 0795575557 النور الذهبيه للسياحه والسفر 24
ن بناية رقم   143عمان العبدلي شارع الملك حسي 

 الطابق االول
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 بجانب مطحنة زعيير  -شارع عمان القديم  -الزرقاء  0799806099 0799806099 العطاء للحج و العمره و السياحه و السفر 25

 0797259947 0797259947 السبيل للسياحة والسفر 26
ي -عمان  مقابل البنك العرب 

ن مجمع  –جبل الحسي 
 6الوفاء رقم 

ي للحج والعمرة والسياحة والسفر 27  0078511113 0798863396 الملب 
مقابل مطاعم عالية  -عمان / خلدا / الشارع الرئيسي 

فوق حلويات ست -عمارة وليد مرقه  -المركزية 
ي مكتب رقم )-الشام 

 (6الطابق الثابن

28 
كة دهشان للسياحة والسفر والحج  شر

 والعمرة
 155عمان العبدلي قرب عمارة الصايغ مببن رقم  0791317220 0791317220

ويه للحج والعمرة والسياحة والسفر 29  محالت سكة الحجاز-شارع الملك عبدهللا-المفرق 0797835758 0797835758 الير

30 
لمقصد الدولية للسياحة والسفر و الحج ا

 العمرةو 
 فندق توليدو-العبدلي  0795903600 0795903600

31 
الهالالت للحج و العمرة والسياحة 

 والسفر
 الشارع الرئيسي  -حي الفالحات  -وادي موىس  -معان  0795903600 0795903600

 6 مكتب رقم-143عمارة قمحية رقم -العبدلي -عمان 0795970552 0795970552 حملة الدعاء للسياحة والسفر 32

33 
األيام الذهبية للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
0792809366 0792809366 

 47عمارة رقم  -شارع العرب  -بدران-شفا-عمان
 الطابق االول

 0788471100 0788471100 سدن للسياحة والسفر والحج والعمرة 34
ي التل/مجمع أبراج المهنية/عمارة 

عمان/شارع وصفن
 الطابق الرابع/ 176رقم 
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35 
ن للسياحة والسفر والحج  النجم الممي 

 والعمرة
0799600834 0799600834 

مقابل بنك  -المدخل الرئيسي  -البقعه  -البلقاء 
 القاهرة عمان

 مقابل مطحنة زعيير الزرقاء شارع الملك طالل  0796082829 0796082829 الرواىسي للسياحه والسفر والحج والعمره 36

 0798585450 0798585450 الزاهد للحج والعمرة والسياحة والسفر 37
عمان العبدلي مجمع قمحية التجاري شارع الملك 

ن عمارة رقم  ي  143حسي 
 الطابق االرضن

38 
مؤسسة االستغفار للحج والعمرة 

 والسياحة والسفر
 دوار الدلهالزرقاء / حي الزاهرة / قرب  0797910793 0797910793

39 
كة طوارق للسياحة و السفر و الحج و  شر

 العمرة
ي / الطابق الثالث 0795862810 0795862810

 عمان / شارع مكة / عمارة الحسيبن

ي والصمادي للحج والعمره 40  0795775043 0795775043 خي 
شارع الهاشمي بجانب بنك القاهره عمان مجمع -اربد

ي -شوكت الشامي 
 طابق االرضن

 عمان الجاردنز دوار الواحه عماره لؤلؤة الرزق 0788388370 0788388370 الدليل للسياحه والسفر 41

 0795898562 0795898562 مارشال للسياحة و السفر 42
ي التل  -عمان 

الطابق  - 90بناية رقم  -شارع وصفن
ي 
 الثابن

43 
سسة الغزاوي للسياحة والسفر والحج مؤ 

 والعمرة
ربد شارع الهاشمي عمارة تركي الزحراوي الطابق ا 0790335436 0790335436

ي 
 األرضن

 0787475321 0787475321 اضواء للسياحة والسفر والحج والعمرة 44
ية -اربد  شارع الملك طالل عمارة الجمعيات الخي 

 بجانب التنمية
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45 
ؤسسة الجنوب للحج والعمرة م

 والسياحة والسفر
لكرك وسط المدينة شارع الخرصن مقابل مقام ا 0795550454 0795550454

 الخرصن 

ن للسياحه والسفر 46  الرابيه شارع عبد هللا بن رواحه -عمان  0795085085 0795085085 تالي 

وان للسياحة والسفر والحج والعمرة 47 ق األوسط دوار  -عمان  -األردن  0795030547 0795030547 القي  مجمع فراج  -الشر
ي  - 333بناية رقم  - 1سنير 

 الطابق األرضن

 العبدلي -عمان 0781522222 0781522222 اإلشاء العالمية للسياحة والسفر 48

 153عمان العبدلي قرب عمارة الصايغ مببن رقم  0797415280 0797415280 قسوره للحج والعمره والسياحه والسفر 49

عمارة لؤلؤة -شارع امية بن شمس-العبدلي -عمان 0788500087 0788500087 للسياحة والسفر والحج والعمرةالكوفيه  50
ي -8العبدلي رقم العمارة 

 ط االرضن

 الرمثا بعد دوار الرئيسي جانب مطعم اسامة 0799384847 0799384847 تلبية للحج والعمرة والسياحة والسفر 51

52 
ن للسياحة  والسفر والحج منابر الحرمي 
 والعمرة

ن -مجمع العبدلي  0798813509 0798813509 كة  – شارع الملك حسي  بجانب شر
ي 
 ميتسوبيسر

53 
كة الفصول الذهبية لالستثمارات  شر

 الفندقية
 العبدلي شارع اميه بن شمس 0798277764 0798277764

ي للسياحة والسفر والحج والعمرة 54
 الشارع الرئيسي -بيادر وادي السي   0777111771 0777111771 الغالييبن
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 صويلح -العبدلي  0788066607 0788066607 طيبة البوادي للسياحة والسفر 55

56 
انور شطناوي وسيف الدين عبيدات 
 للحج والعمرة والسياحة والسفر

 ة المنورةعمارة المدين -شارع الملك طالل  -اربد  0797443937 0797443937

صويلح شارع الملكة رانيا اشاره معروف رقم المجمع  0795664480 0795664480 حجات للسياحة والسفر والحج والعمرة 57
429 

58 
نور القدس للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
طه العاصمه 0787878939 0787878939  عمان العبدلي مقابل شر

59 
الرواجيح للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
ن -مادبا 0772118300 0772118300 قرب اشارة -حي الرواجيح -شارع الملك حسي 

 الرواجيح

60 
كة المناسك الدولية للخدمات  شر

 السياحية
جبل عمان الدوار االول شارع الرينبو مقابل بنك  0796612341 0796612341

 االتحاد

61 
للحج والعمرة مؤسسة انوار عجلون 

 والسياحة والسفر
 شارع البعاج -وسط البلد  -عجلون  0777432235 0777432235

 0796071185 0796071185 للسياحة والسفر والحج والعمرة الصفوه 62
مجمع الدفاع  -الجبل الشمالي -الرصيفة  -الزرقاء

ي 
 ٣ط-المدبن
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63 
جبل النور االردنية السعودية للسياحة 

 والسفر والحج والعمرة
ن  0787777711 0787777711 ي دوار فراس -جبل الحسي 

 مجمع الحسيبن

اء للسياحة والسفر والحج والعمرة 64 ن الباشا ، مجمع الحامد التجاري 0795091147 0795091147 الي   البلقاء ، عي 

يا مول-الصويفية-عمان 0797707704 0797707704 هوازن للسياحة والسفر 65  2مجمع الواحة -مقابل جالي 

66 
ن للسياحة والسفر والحج  البلد األمي 

 والعمرة
0799999081 0799999081 

عمان _ حي نزال _ شارع الدستور_ بجانب مطعم 
ي _ عماره رقم  ي فرنج   110عرب 

 الرئيسي مجمع البنك االسالمي -مرج الحمام 0795094214 0795094214 مالك للسياحة والسفر والحج والعمرة 67

68 
اشار العطالت للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
ن  0795746261 0795746261 ن شارع خالد بن الوليد برج الحسي  جبل الحسي 

 197التجاري بناية رقم 

69 
حبيل غانم للحج والعمرة  مؤسسة شر

 والسياحة والسفر
موك مجمع عبنده التجاري  دوار  -اربد  0795633092 0795633092  -جامعه الي 

ي مكتب 
 203الطابق الثابن

70 
السنديانة للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
 مجمع رائد خلف -ملكية االردنيه  -السابع  0797537041 0797537041

 2ط –مجمع سعد بالزا  –بيادر وادي السي   0795094214 0795094214 القرعان للسياحة والسفر والحج والعمرة 71
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72 
البيت الحرام للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
اربد/دير ابو سعيد/الشارع الرئيس بالقرب من  0777515735 0777515735

ي طالب  مسجد علي بن اب 

73 
مؤسسة شتات للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
ن -الرصيفة 0795545256 0795545256 قرب سامح مول-شارع الملك حسي   

74 
الجمحاوي للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
هه  -اربد  0797786813 0797786813 ن عمارة  -شارع سطعان الحسن  -حي الين

ي مكتب 
104يونس عمارة يونس الطعابن  

75 
قصة األردن للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
ن شارع الرازي  -عمان  0796600360 0796600360 دوار الداخلية أول جبل الحسي 

 بجانب الضمان األجتماعي مجمع عطية

عمارة  /شارع امية بن عبد شمس  -العبدلي  -عمان  0795523121 0795523121 مكتب رمادا للسياحة 76
 8لؤلؤة العبدلي رقم 

كة داالس للسياحة والسفر 77 مقابل مجلس النواب -العبدلي  -عمان  0791486955 0791486955 شر  

78 
ن للحج والعمرة والسياحة  كة لجي  شر

 والسفر
 اربد مجمع عمان الجديد بجانب بنك القاهرة عمان 0796204035 0796204035

الكرك _ المرج _ شارع المحافظه _ بجانب شقائق  0785382547 0785382547 النجاح للسياحه والسفر والحج والعمره 79
 النعمان

 0797751414 0797751414 الحوت للسياحة 80
ي التل  -عمان 

الطابق  - 99مجمع نعمان  -شارع وصفن
 106مكتب  -االول 
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للسياحه والسفر الحياه الطيبه 81 مكتب  2طابق  8العبدلي مجمع لؤلؤه العبدلي رقم  0799092500 0799092500 
207 

ي عمارة دندن 0795936161 0795936161 التواصل للسياحة والسفر والحج والعمرة 82
 جرش شارع الملك عبد هللا الثابن

83 
مؤسسة الفقيه للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
/مقابل  0777405437 0777405437 ي ي سعيد/الجي الجنوب  لواء الكوره / دير اب 

 المسجد الكبي  

والحج والعمرةراحتك للسياحة والسفر  84 ي  - مجمع عمان الجديد -اربد  0785166140 0785166140 
 بجانب حلويات الكنفابن

 بجانب مكتب العمل -شارع السينما  -اربد 

85 
مؤسسة الحق للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
 اربد شاره الهاشمي بجانب األحوال المدنيه 0775554848 0775554848

ي / شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز  0796656777 0796656777 والحج والعمرةلقائد للسياحة والسفر ا 86 ام اذينه الغرب 
 الدوار السادس . مجمع كراون بالزا التجاري

 -مجمع لؤلؤة العبدلي  -شارع الملك طالل  -العبدلي  0796100105 0796100105 الشام العربية للسياحة والسفر 87
 الشارع الرئيسي 

88 
الوفاده للحج والعمرة والسياحه مؤسسة 

 والسفر
 ١١٤عمان خلدا شارع عامر ابن مالك عمارة  0795431897 0795431897

 الزرقاء شارع قاسم بوالد مقابل جامع العرب 0770210731 0770210731 الراية للحج والعمرة والسياحة والسفر 89



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

     

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

اربد شارع سطعان الحسن مقابل مسجد الهاشمي  0797782124 0797782124 الفجر للحج والعمرة والسياحة والسفر 90
ي 
 من جهة الشماليه عمارة يونس طعابن

91 
ي للحج والعمرة والسياحة  السفي  العرب 

 والسفر
 بجانب مطحنة زعيير  -شارع عمان القديم  -الزرقاء  0795510333 0795510333

كة  92 شارع المدينه المنوره مقابل مستشفن ابن  --عمان  0799748000 0799748000 جفرا للسياحة والسفرشر
 الطابق الرابع 1الهيثم مجمع الباسم 

 عمان ــ دوار المدينة الرياضية 0799737925 0799737925 تسابيح للحج والعمرة والسياحة والسفر 93
36الزرقاء الجديدة ــ ش  

94 
للحج والعمرة  مؤسسة الخاليله

 والسياحة والسفر
شارع سعد بن معاذ-جبل األمي  حسن-الزرقاء 0786541381 0786541381  

بجانب فندق -الشارع الرئيسي -وادي موىس-معان  0777327213 0777327213 النوافله للسياحه والسفر والحج والعمره 95
 االنباط

96 
مؤسسة الشهم للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
ي  0790069692 0790069692

 اربد دوار القبة شارع فراس العجلوبن

97 
الوحيدون للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
حي الجوازات-شارع غاندي  -ربدا 0777789577 0777789577  

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

98 
شقائق النعمان  للسياحة والسفر 

اد والتصدير  واالستي 
ي  -عمان  0797097107 0797097107

مجمع السنديان  -شارع الثقافه  -الشميسابن
20رقم  -  

ي للسياحة والسفر 99
بجانب مسجد -الشارع الرئيسي -قضاء صخرة-عجلون 0795903600 0795903600 المومبن

 أبوبكر الصديق

ي  -عمان  0791303443 0791303443 التهادي للسياحة والسفر والحج والعمرة 100
7عمارة رقم  -عبدالحميد شومان  -شميسابن  

101 
مؤسسة انوار الدلة للحج والعمرة 

 والسياحة والسفر
ن -العبدلي -عمان 0795862810 0795862810 مجمع عقاركو-اشارع الملك حسي   

ي التل عمارة رقم  0795059925 0795059925 بتونيا للسياحة والسفر والحج والعمرة 102
مقابل  345عمان امتداد شارع وصفن

 ماكدونلز خلدا

51عمارة رقم -شارع سليمان النابلسي -العبدلي -عمان 0796817065 0796817065 بيسان للسياحة والسفر 103  

104 
وكالة الفرسان للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
ي -عمان 0795595150 0795595150

ف-شميسابن ش عبدالحميد شر  

105 
كة نور التوحيد للسياحة والسفر  شر

 والحج والعمرة
عمان. ام اذينه. شارع شط العرب سوق تجاري  0797170991 0797170991

3ط  2عماره رقم  

ن -عمان  0775779000 0775779000 مسك للسياحة والسفر 106 شارع محمد فال  -ضاحية الياسمي 
 الشنقيطي 

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

107 
والعمرة والسياحة مؤسسة اراماس للحج 
 والسفر

مجمع الحرانة  -شارع مكة قرب دوار الكيلو  -عمان  0789999980 0789999980
 202مكتب رقم  -150رقم 

ن للسياحة 108 ن عمان شارع األ  0795333000 0795333000 مكتب الحرمي   مي  حسن مقابل كلية حطي 

109 
ي للسياحة والسفر والحج 

كة الشميسابن شر
 والعمرة

مجمع نور التجاري  -شارع المدينه المنورة  -عمان  0797541955 0797541955
 الطابق الخامس 269رقم 

110 
دروب الخي  للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
ن  0799780888 0799780888  عمان القويسمة بجانب كلية حطي 

111 
كة إتكال للحج والعمره والسياحه  شر

 والسفر
ي  0797685550 0797685550

ي  -الشميسابن
كو  -شارع عصام العجلوبن مجمع شي 

 60عمارة رقم 

كة ركن األصالة للسياحة والسفر 112 ن  -العبدلي  -عمان 0799809646 0799809646 شر  مجمع القفاف -شارع الملك حسي 

113 
مؤسسة فاطمة الزهراء للسياحة والسفر 

 والحج والعمرة
/عمارة البلدية/ الطابق الطفيله/الشارع  0799144468 0799144468 الرئيسي

ي 
 الثابن

ة للحج والعمرة 114 ن بجانب -بالقرب من االتصاالت  -الرابيه  -عمان  0770777776 0770777776 القصور الذهبية المتمي 
 مطعم الكلحه

 العبدلي  -عمان  0795903600 0795903600 قريش للحج والعمرة والسياحة والسفر 115

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كةاسم  التسلسل  العنوان واتساب الهاتف الشر

116 
مكتب البادية الشمالية للحج والعمرة 

 والسياحة والسفر
 بجانب بنك األردن –شار الملك غازي  –المفرق  0795647399 0795647399

117 
مكتب الفاروق للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
 180عمان شارع مكه عمارة رقم  0798081211 0798081211

ي  0790847726 0790847726 ديربان للسياحة والسفر 118 ي فرنج   عمان _ حي نزال _ بجانب عرب 

ي التل مقابل صبجي ابو غلوس  0795886388 0795886388 الفيحاء للحج والعمرة 119
اربد شارع وصفن

اميك والبورسالن بجانب كاندلز   للسي 

120 
مؤسسة زهرة المدائن للسياحة والسفر 

 والحج والعمرة
كة جت للنقل 0797961705 0797961705   اربد مجمع عمان الجديد بجانب شر

121 
مؤسسة ابو كف للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
 مادبا شارع القدس 0795148815 0795148815

 - سنير  بناية الصيداوي - مجمع عمان الجديد  -اربد  0796954949 0796954949 الميقات للسياحة والسفر والحج والعمرة 122
  32كتبم - 2ط

     

     

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

123 
بوابة مكة للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
اربد شارع االمي  حسن مقابل مجمع الباصات مجمع  0795353810 0795353810

 ابو حشمه التجاري

124 
نور االيمان للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
ي  0795770445 0795770445

 عمان العبدلي مجمع لؤلؤة العبدلي الطابق الثابن

 اربد شارع الهاشمي بجانب مسجد الهاشمي  0796023584 0796023584 والسياحه والسفر ةاقرأ للحج والعمر  125

 جبل التاج –عمان  0796294444 0796294444 موده للحج والعمرة والسياحة والسفر 126

ة  127  الزرقاء حي االمي  محمد مقابل مسجد االمي  محمد 0795591538 0795591538 للسياحة والسفر والحج والعمرةالسي 

الطابق  145مجمع  -شارع مكة المكرمة  -عمان  0790906868 0790906868 كوبا للسياحة والسفر 128
 102االول مكتب 

 الزرقاء شارع الملك طالل 0796446284 0796446284 مكتب االمل للسياحة والسفر 129

130 
ابن تيميه للسياحة والسفر والحج  

 والعمرة
هة شارع سعيد ابن المسيب 0799643786 0799643786 ن  عمان الين

ن خلف مجمع عادل القاسم 0778858888 0778858888 مدريد للسياحة والسفر 131  عمان جبل الحسي 

     

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

األول الطابق مجمع زارا الصويفيه شارع زهران عمان  0798680907 0798680907 مرمره للسياحة والسفر 132
 بجانب مطعم كنتاكي 

ع لؤلؤة مجمشارع عبدهللا بن رواحة  الرابيه  عمان 0798201566 0798201566 المغامرة للسياحة والسفر 133
 قسم أ 21الرابيه رقم

ن  0795342434 0795342434 للسياحة والسفر والحج والعمرةالذاكرين  134  العبدلي حي جبل الحسي 

الصويفية شارع باريس مجمع حجازي الباير عمان  0799751652 0799751652 الكنان للسياحة والسفر 135
 3الطابق  67

كة النيشان للسياحة والسفر 136 الخطوط الجوية العراقية العبدلي بجانب عمان  0796532320 0796532320 شر
 304مكتب رقم  8عمارة لؤلؤة العبدلي رقم 

ن للحج والعمرة والسياحة والسفر 137  الزرقاء الوسط التجاري مجمع االمي  راشد 0799494878 0799494878 الضفتي 

العراقيه عماره لولوه عمان العبدلي بجانب الخطوط  0795444710 0795444710 العدنان للحج والعمرة والسياحة والسفر 138
 8العبدلي رقم 

يفات للسياحة والسفر 139 كة التشر ي مقابل مركز هيا الشميس 0796680855 0796680855 شر
ي شارع ايليا ابو ماضن

ابن
ي 
ن
 28عماره  -الثقاف

     

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

ي التل مجمع حمادة التجاري  0795793438 0795793438 روتانا للسياحة والسفر 140
تالع العلي شارع وصفن

 303الطابق الثالث مكتب رقم  109رقم العمارة 

ي  0796868819 0796868819 الخيول الذهبية للسياحة والسفر 141
ف الشميسابن مقابل فندق  شارع عبد الحميد شر

 108بناية رقم -الكومودور

142 
كة السعودية لخدمات الحج  والعمرة الشر

 والسياحة والسفر
 عمان العبدلي عمارة فندق توليدو 0797922726 0797922726

كة الوكيل للسياحة والسفر 143 ن م 0797259947 0797259947 شر ي قاعمان جبل الحسي   بل البنك العرب 

ف عمارة  0797300080 0797300080 رفادة للسياحة والسفر 144 ي شارع عبد الحميد شر
 99عمان الشميسابن

ف التجاري العبدلي  عمان 0795344443 0795344443 المسجدين للسياحة والسفر 145  6بناية رقم  مجمع شر

ن  0795746261 0799733632 جنة العطالت للسياحة والسفر 146 ن رقم جبل الحسي  الطابق  197عمارة برج الحسي 
ي 
 الثابن

ياق للحج والعمرة والسياحة والسفر 147 ن اربد  0776666411 0776666411 الير الطابق  مجمع الزبيدي التجاريشارع الثالثي 
ي 
 14مكتب  الثابن

     

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

148 
مكتب الحوري للحج والعمرة والسياحة 

 والسفر
 اربد شارع الهاشمي مجمع شوكت الشامي  0795661894 0795661894

149 
وخدمات الحج  المشى للسياحة والسفر 
 والعمرة

العبدلي شارع امية بن عبد شمس عمارة  -عمان  0795670771 0795670771
 8رقم  لؤلؤة العبدلي 

150 
مكتب التفاؤل للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
الطابق  101الجاردنز مجمع الطباع سنير مجمع رقم  0799494702 0799494702

 304الثالث مكتب 

151 
للسياحة والسفر والحج دار الهجرة 

 والعمرة
ي  0777111771 0777111771

ن مقابل المطعم الصيبن  جبل الحسي 

152 
ي للسياحة والسفر والحج 

وليد الغالييبن
 والعمرة

ف شارع أمية بن عبد شمس  العبدلي  0777111771 0777111771 عمارة شر
ي 
 الطابق االرضن

 25عمان شارع الملكة نور عمارة رقم  0796626744 0796626744 العميد للسياحة والسفر والحج والعمرة 153

 عبدون شارع اربد مقابل السفاره االوكرانيهعمان  0777779907 0777779907 الحكيم للسياحة والسفر والحج والعمرة 154

155 
بركة الهدى للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
 المدارس فوق مخابز الجمالشارع  الوحداتعمان  0795652559 0795652559

     

     



           

 المملكة االردنية الهاشمية

 وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

 دائرة الحج والعمرة

 

 

 هـ1444العمرة لموسم المعتمدة لتقديم خدمات  ركاتالش
 

كة التسلسل  العنوان واتساب الهاتف اسم الشر

156 
مكتب رضا الزاهر للحج والعمرة 

 والسياحة والسفر
 جرش وسط البلد مقابل بنك االسالمي  0777747889 0777747889

ن  0777111771 0777111771 النشمي للسياحة والسفر 157 ي عمان شارع الملك حسي  عمارة االتحاد العرب 
ن   الدولي للتأمي 

شارع المدينه المنورة مقابل حلويات نفيسه مجمع  0775595555 0775595555 بيت الكرم للسياحة والسفر 158
 الوفاء التجاري

 مجمع الشطل التجاري شارع باريسالصويفيه  0796689505 0796689505 مكتب هالي للسياحة والسفر 159
 الطابق الثالث

 خط الشام مقابل ابو راشد للخضار والفواكهالرمثا  0785027762 0785027762 قيرص للسياحة والسفر 160

161 
اريــــج االيمان للسياحة والسفر والحج 

 والعمرة
ي التل مجمع النش االزرق عمان  0799660124 0799660124

 64شارع وصفن
 103طابق االول مكتب رقم ال

          


