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مالتر انس للسياحة والسفر
Maltrans travel &tourism 
Tel: 5626141   fax: 5626142

Email: maltranstravel@maltranstours.com 
www-maltransgroup.com

النسور للسياحة والسفر
Eagles  Travel&Tourism

Amman-king hussin st./ tel: 4645640  
/4654593   fax:  4623806 

   Email:  nsoor@go.com.jo

Petra world travel
el:0096265697101 fax:5686684

www.petraworldtravel.com

الدقاق للسياحة الدولية
Tel:5601076 
fax:5687972
info@dakkak.com

ملحس للسياحة والسفر
MALHAS Tours

TEL: 4629708- Fax: 629709-
-عمان- لشميساني

Email:bmalhas@malhastours.com
www.malhastours.com

  الشرق والغرب للسياحة والسفر
 East&West tours

Sheimsani-opp.Commodore  Hotel -Tel:  
5688121/5688120     
 telefax: 5682545 -

Email: info@ewtoursjo.com

PLAZA Tours-بالزا تورز
TEL:5651773 FAX : 5651774

PLAZA@NETS.COM.JO
WWW.PLAZA-TOURS.COM

ابركرومبي اند  كنت للسياحة 
والسفر

Abercrombie & Kent Jordan
عمان-ش عبداهلل  بن عباس

 تلفون- 5665465 5664767-
mmalhas@abercrombiekent.com.jo

هال للسياحة والسفر
 Hala Travel&Tourism

 Amman-tel:++4778567-
fax:4778588

مؤسسة فائق بشارات السياحية
مؤسسة فائق بشارات السياحية

 :tel:++4641350  fax:4659309
email:bisharat@nol.jo   

تانيا للسياحة والسفر
Tania Tours

Tel. : ++ (962-6) 4611141 -Fax. : ++ 
(962-6) 4633719 
Email : taniatours@taniatours.com.jo
WWW.taniatours.com.jo 

FlconsTravel &tourism
الصقور للسياحة والسفر

 Amman –ing husin  tel: 4613417   fax:
4613418-

Email: flacons travel@flyjordan.com.jo

-luxurytours

 Tel:++962 6 5863322 fax:+962 6 5818228-7th
  Crrcle,Ziad rading Center Bld.No 14 -2nd floor

 e-mail:walid@luxurytours- jo.com

 نقل دولي وتخليص -الرفاعي
Tel.: 00962-6-5655823

00962-6-5653726

Fax.: 00962-6-5657623

E-mail: refai@refaiforwarding.com

SMART TOURS
سمارت للسياحة والسفر

Amman-Shimisani-
Tel-++5655094 -5661299
 fax-5655349 
email:info@info@smarttours-jo.com

مؤسسات سياحية
 وزارة السياحة واالثار

tel; ++ 4603360-fax:4648465
www.tourism.jo

جمعية وكالء السياحة والسفر االردنية
5682020 /5682023

Fax: + (962-6) 5682027  
E-mail: info@jsta.org.jo

جمعية الفنادق االردنية

Tel : +962 6 5677777 -+962 6 5671691
Fax. : +962 6 5671692

Email: jha@johotels.org

Tel: + 962 6 5678444
Fax: + 962 6 5678295

E-mail: info@visitjordan.com

Jordan Tourism Board
هيئة تنشيط السياحة االردنية

Jordan Hotel Association

Tel.: +962-6-569 1369, Fax: +962-6-567 7392
Email: info@tourguides.com.jo

Jordan Tour Guides Association
جمعية ادالء السواح االردنيين

Tel:+962 6 5538597 or  +962 6 
5538707 -Fax:+962 6 5528598   

E-mail:info@jitoa.org    

JITOA-Jordan Inbound Tour Operators Association

الجمعية االردنية للسياحة الوافدة

هاتف   4621558/9 9626
فاكس  4629299 9626      

info@jra.jo

Jordan Restaurant Association (JRA)
جمعية المطاعم السياحية

(+962 6 4628463)

الجمعية االردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية

هاتف:196/2610
فاكس:5799400-06

psd@psd.gov.jo --06-5799636

الشرطة السياحية

جمعية النقل السياحي

النقل السياحي

الشركة االردنية 
لالستثمار والنقل 

السياحي
ALPHA Daily Tours 

لهاتف9626-5813300+
الفاكس9626-5827563+
C.hayek@alphadt.com

شركة جت للنقليات 
والنقل السياحي

 Tel.: + 962 6 5854679 / + 962
6 5854689

Fax : + 962 6 5854176
E-mail : info@jett.com.jo

 Al Sultan Tourism
Transport السلطان 

للنقل السياحي
0791303301

مسك للنقل 
السياحي املتخصص 

MeskTransport
العنوان:عبدون، الياسمني-

962+- 6 4396555 هاتف: 
فاكس:4396606 6 +962

   info@mesktransport.com

اخلطوط امللكية  5202000
حجز امللكية  5100000

اامللكية املبيعات  5100000
Aeroflot  4641510
 5688301/5695876

طيران اجلزائر
اخلطوط الكندية  4630879

 5666055/5667824
اخلطوط الفرنسية )حجز(

 5695876/5688301
اخلطوط الهندية

 5535610
اخلطوط األوكرانية
5682140/462859

اخلطوط اإليطالية
 5669068/5668069
اخلطوط األمريكية
 5694604/5693845

اخلطوط النمساوية
 4646155

ااخلطوط البلجيكية
 5828801/5862288

اخلطوط البريطانية
  5694801/5694802

خلطوط الصينية
  5682140/4628598

اخلطوط القبرصية
 4643661

اخلطوط املصرية
 4643341/4643353
اخلطوط اإلماراتية
 5688301/5695876

 الدقاق للعطالت
Dakkak Holiday

Tel: 5674040- 5678833     fax:5686061 
Email:arnoun@arnoun.jo

الشميساني-شارع عبد الحميد شرف--قرب 
الخطوط الجوية الكويتية -بناية رقم 

رئيس واعضاء مجلس االدارة 
ومدير عام شركة الكهرباء 

االردنية والعاملين فيها
يرفعون اسمى ايات الوالء واالنتماء

 والتهنئة لمقام صاحب الجاللة 
الملك  عبداهلل الثاني 

بمناسبةعيد االستقالل 73

065525558
0777066091
0777066003

SunDays Travel & Tourism

رئيس واعضاء مجلس 
ادارة ومدير عام 

شركة الكهرباء االردنية

يهنئون سمو ولي العهد 
والعائلة الهاشمية االردنية
بمناسبة عيد ميالد سموه

ال25 


