كشف محالت احلج والعمرة املعتمدة لعام 1438هـ 2017 /م
اسم صاحب احلملة

رقم

م

اسم احلملة

1

الشاعر

حممد عبدالرحيم الشاعر املرزوقي

2

التنعيم

خالد عبداهلل نعمت اخلوري

291

3

الفرقان

سعيد عبيد سعيد الزعابي

219

4

األماكن

راشد خبيت خلفان املنصوري

374

5

الصحابة

احلملة

اإلمارة  /املدينة

هاتف

الفرع

الربيد اإللكرتوني
alshaer.hajj@gmail.com

حممول

مكتب

فاكس

76

أبوظيب

050/6421616

02/6715599

02/6713113

-

أبوظيب

050/6228998

02/4468118

02/4468119

-

altaneem@live.com

أبوظيب

055/2229452

02/4466101

02/4466050

-

alfurqan.ae@hotmail.com

أبوظيب

050/6222335

02/6278887

02/6278886

-

ahmed.alamaken@hotmail.com

هالل سليمان حممد أمحد الفزاري

262

أبوظيب

050/4450314

02/6416680

02/6416681

-

alsahaba262@gmail.com

6

املنار

عبداهلل صاحل أمحد احلارثي

23

أبوظيب

050/7377773

02/6744337

02/6741646

-

almanar1993@gmail.com

7

ابن القيم

مبارك خبيت غيث الفالحي

229

أبوظيب

050/8117721

02/6410142

02/6410143

-

ibnalqayam@gmail.com

8

دار الفقيه

حممد السيد أبو بكر اهلامشي

269

أبوظيب

050/8140054

02/6333641

02/6333642

-

alfaqeh999@hotmail.com

9

زمزم

إبراهيم حممد هارون آل علي

172

أبوظيب

055/8994881

02/6817004

02/6817009

-

zamzam-uae@hotmail.com

10

العاصمة

أمحد حممد عبدالرمحن املطروشي

270

أبوظيب

050/4415983

02/6329100

02/6328030

الشارقة

itmauh@yahoo.com

11

الربج

يوسف إمساعيل عباس اخلوري

163

أبوظيب

050/6999980

02/6318800

02/6338878

-

burjtrvl@emirates.net.ae

12

التسامح

أمحد حممد عبداهلل الشحي

295

أبوظيب

050/3131333

02/5501997

02/5501997

-

altasamoh4196@yahoo.com

13

التيم

راشد حممد علي التيم الشحي

32

أبوظيب

050/4454508

02/6411008

02/6413636

-

altayyem1@hotmail.com

14

الرضوان

هايل حممد عبداجمليد احلربي

75

أبوظيب

050/6410920

02/6764666

02/6766466

-

alridwanhaj@yahoo.com

15

سامل املسكري

سامل حممد علي املسكري

10

أبوظيب

050/5239873

16

املارية

محد سعيد حممد خلف املزروعي

1

17

النخبة الذهبية

02/4463385

02/4454039

-

b99z@hotmail.com

أبوظيب

050/6415496

02/6779971

02/6779646

-

almariahaj2010@hotmail.com

عبداهلل عبدالقادر علوي اهليثمي

305

أبوظيب

050/4427005

02/6813001

02/6422656

-

alnukhba_haj_umra@hotmail.com

18

الشروق

سيف علي حممد احلوسين

221

أبوظيب

050/6437437

02/6411533

02/6411533

-

alshurook@hotmail.com

19

الضحى

حممد سامل حممد العلوي

257

أبوظيب

050/4428335

02/6728883

02/6728885

-

aldhoha@maya-eg.com

20

الفتح

بدر صاحل عبيد املصعيب

164

أبوظيب

050/6111800

02/6416665

02/6416960

-

alfathgroup98@gmail.com

1

اسم صاحب احلملة

رقم

هاتف

م

اسم احلملة

21

عيسى احلوسين

عيسى أمحد علي احلوسين

22

عبداهلل بن كرم

عبداهلل حممد محزة البلوشي

231

23

األصالة

محد حسن علي الزعابي

286

24

الفاروق

راشد سامل حممد الزعابي

240

أبوظيب

050/5211153

25

اهلداية

راشد علي عبداهلل الزعابي

93

أبوظيب

050/6263707

026415017

26

اخلالدية

مبارك حمسن صاحل الربيكي

326

أبوظيب

050/6182131

02/6722252

02/6727284

27

الشريعة

محيد معتوق مرزوق املرزوقي

336

أبوظيب

050/4469104

02/6340900

02/6340907

-

28

احلطيم

حسن السيد موسى املوسوي

314

أبوظيب

050/6415225

02/4448042

02/4448042

-

alhateemforhajandumrah@hotmail.com

29

لبيك

يوسف حممد عبداهلل اخلوري

263

أبوظيب

050/6222757

02/6333474

02/6393553

-

ashraf.zahran.uae@hotmail.com

30

األمني

سعيد مرزوق راشد القبيسي

251

أبوظيب

050/4466634

02/6660075

02/6211544

الشارقة

s.m.q.1209@hotmail.com

31

التقوى

أمحد علي مبارك احلارثي

18

أبوظيب

050/4467789

02/6332220

02/6212550

-

taqwahaj1@hotmail.com

32

الركن اخلامس

فارس أمحد مبارك احلارثي

312

أبوظيب

050/2388881

02/4412244

02/4412245

-

alroqn5@hotmail.com

33

النصر

أمحد علي أمحد احلوسين

249

أبوظيب

052/7822221

02/6331500

02/6330703

-

alnasrhaj@gmail.com

34

منسك اخلري

أمري حممد حممود فضل

325

أبوظيب

050/6211622

02/6767737

06/6767876

-

mansakalkhair@hotmail.com

35

دار اهلجرة

أمحد عوض حممد اجلابري

226

أبوظيب

056/6005050

36

الغفران

صاحل سامل خبيت الصيعري

250

احلملة

اإلمارة  /املدينة

الفرع

الربيد اإللكرتوني
EISA751@hotmail.com

حممول

مكتب

فاكس

26

أبوظيب

050/4449989

02/4432543

02/4432746

-

أبوظيب

050/6669646

02/6341902

02/6341902

دبي

abdullahbinkaram231@gmail.com

أبوظيب

050/6222797

02/6439300

02/4456939

الشارقة

halshaikh@yahoo.com

02/6419902

02/6416602

الشارقة

alfarooq_hajj.umrah@hotmail.com

026412552

-

Alhidayahaj@outlook.com

-

alkhalidiya@hotmail.com
alshareeahajjomra@gmail.com

02/5521106

02/5521106

-

habeb@darahijra1.com

أبوظيب

050/6417233

02/6392050

02/6392040

-

algofran1@gmail.com

37

الطواف

عيسى حممد حسني البلوكي

292

أبوظيب

050/6613557

02/6444110

02/6444822

-

altawaf013@yahoo.com

38

بن كرم

عبداحلليم حممد محزة البلوشي

183

أبوظيب

050/4455884

02/6664652

02/6664692

-

binkaram183@gmail.com

39

الرتوية

حممد إبراهيم سامل الطنيجي

224

أبوظيب

050/3244544

02/6410461

02/6416446

الشارقة  +رأس اخليمة

wael@mohdaltenaijitravel.com

40

التنوير

عارف حممود عبداهلل آل علي

334

أبوظيب

050/6617177

02/4454433

02/4433559

-

altanweerhajj@gmail.com

41

املروة

عبداهلل مخيس أمحد احملرزي

175

أبوظيب

050/4422999

الشارقة

al_marwa@eim.ae

42

القوافل

محود منصر علي اهلاجري

310

أبوظيب

050/6616125

العني

alqawafil@gmail.ae

02/6215222
02/4455449

02/6215111
02/4433977

2

اسم صاحب احلملة

رقم

هاتف

م

اسم احلملة

43

التوحيد

أمحد سيف حسني العريفي

44

األقصى

راشد حممد ذيبان املنصوري

209

45

الريموك

مخيس راشد عبيد املخمري

273

46

الفرح

محود محدان حممد القبيسي

306

أبوظيب

050/7827200

47

النورين

طارق أمحد سامل احلربي

261

أبوظيب

050/6616926

48

املسعى

احلملة

اإلمارة  /املدينة

الفرع

الربيد اإللكرتوني
ahmedsaif128@yahoo.com

حممول

مكتب

فاكس

80

أبوظيب

050/6426661

02/6324666

02/6348900

-

أبوظيب

050/4445505

02/6444050

02/6444020

-

alaqsahaj@gmail.com

أبوظيب

055/5566608

02/6394556

02/6394557

العني  +دبي  +الشارقة

yarmook@gmail.com

02/6351200

02/6326568

الشارقة

hafizkarrarahmed@gmail.com

02/6424886

02/6424886

-

elnoreen2002@gmail.com

الشيخ /حممد بن سلطان بن محدان آل نهيان
عيسى عتيق حممد املزروعي

406

أبوظيب

050/4451722

02/6399977

02/6512402

-

almasaa-hajj@hotmail.com

صاحل مجعه صاحل احلوسين
49

العامر

حممد أمحد كرم البلوشي

248

50

الظفرة

هالل خلف هالل املزروعي

333

51

الطارق

ناصر أمحد ناصر النعيمي

أبوظيب

050/5228411

02/6214688

02/8741021

-

alamerhaj@gmail.com

أبوظيب

050/6115165

02/6724545

02/6767676

-

aldhafrahajj@gmail.com

331

أبوظيب

050/6216603

02/6322788

02/6336629

-

altariqhajumrah@gmail.com

52

اهلالل

علي أمحد جار اهلل املنصوري

5

أبوظيب

050/4116220

02/6334220

02/6340209

-

alhilal_co@live.com

53

رحليت

سيف صياح سيف املزروعي

405

أبوظيب

050/4444110

02/6123888

02/6137878

-

rahltyhajj@hotmail.com

54

مودة

بالعرب حممد هالل اليعربي

337

أبوظيب

050/6662924

02/6342111

02/6340077

-

mawaddah.uae@gmail.com

55

البطني

أمحد هالل حممد املهريي

157

أبوظيب

050/6627892

56

املتقني

أمحد محيد سعيد الرميثي

252

02/6669112

02/6669101

-

albateen-hajj@hotmail.com

أبوظيب

052/9993888

02/6744450

03/7630075

-

almutaqeen_forhajj@yahoo.com

57

صدف

أمحد عبداهلل أمحد الكعيب

210

العني

050/6231100

03/7640991

03/7640997

دبي

sadaf.umra@gmail.com

58

النيادي

عبداهلل سعيد حممد النيادي

307

العني

050/6166707

03/7648181

03/7648182

-

alneyadih2020@hotmail.com

59

بين عمر

حممد فاضل عبداهلل املعمري

43

العني

050/4470940

03/7663833

03/7663371

-

banyomar2016@hotmail.com

60

الرباءة

عامر عبداهلل عزيز الشريفي

16

العني

050/6682227

03/7217728

03/7217729

الشارقة

Albaraa_rashid@yahoo.com

61

بن هادي

مبخوت هادي عبداهلل الصاعري

242

العني

050/4497976

62

السلطان

علي سلطان محد الكندي

308

العني

050/4479943

03/7660906
03/7662411

03/7660907
03/7663211

-

bn.hd@hotmail.com

دبي

alsultan_haj@yahoo.com

3

اسم صاحب احلملة

رقم

هاتف

م

اسم احلملة

63

سيف اجلزيرة

64

باب الرمحة

65

أحد

نايف سيف سامل سيف اخليلي

66

السدرة

حممد شليويح سهيل العامري

328

67

الزايدية

سعيد راشد محيد السناني

368

العني

68

االحتاد

فاخرة عبداهلل علي الكتيب

220

العني

055/4479943

69

األجور

محد راشد مصبح الشامسي

309

العني

052/7775541

03/7666730

70

الفارس

مجيل ياسر خنافر اجلنييب

316

العني

050/6616118

03/7648080

03/7646613

71

املصطفى

عبدالرمحن حسني حممد بن رفيع

299

العني

050/6238838

03/7557011

03/7557012

72

البلوشي

شريف خان حممد البلوشي

41

العني

050/3320889

03/7214516

73

املميز

أمحد إبراهيم إمساعيل الربميي

258

العني

050/5200006

03/7663040

03/7663080

74

املثالي

عبدالعزيز عبداهلل النقيب

246

العني

050/7733434

03/7648854

03/7648853

-

75

النفرة

عبداهلل خان حممد البلوشي

294

العني

050/7609292

03/7660980

03/7660981

أبوظيب  +الشارقة

alnafrah@hotmail.com

76

الديار

حممد راشد عيسى آل ثاني

213

دبي

050/6511129

04/3962017

04/2654040

-

deyarhajj@gmail.com

77

أجنحة اإلمارات الذهبية علي ثاني راشد املطروشي

296

دبي

055/5555032

78

االعتصام

أبو بكر سعد عبيد باصلعه

239

احلملة

اإلمارة  /املدينة

الفرع

الربيد اإللكرتوني
saifaljazeera786@gmail.com

حممول

مكتب

فاكس

سعيد خليفة سعيد الظاهري

189

العني

050/7337000

03/7518174

03/7518170

-

حممد خليفة سعيد اخلييلي

241

العني

050/6677119

03/7218636

03/7216244

-

rehman_alain@yahoo.com

3

العني

050/6681116

03/7669262

03/7658611

-

ohod_2004@hotmail.com

العني

050/6116188

03/7555630

03/7555434

أبوظيب

omra.sidra@gmail.com

055/1100548

03/7669022

03/7669044

-

alzayedia123@hotmail.com

03/7662411

03/7221019

-

alitihad2001@hotmail.com

03/7666718

الشارقة

al-ajoor-sh@hotmail.com

أبوظيب  +الشارقة

alfares_hajj@hotmail.com

-

almustafa.hajj@gmail.com

03/7218479

الشارقة

albalushi41@hotmail.com

الشارقة

almomiz_hajj_umra@hotmail.com
almethali.haj@gmail.com

04/2845550

04/2840005

-

egw.hajj@hotmail.com

دبي

050/5532177

04/2722510

04/2722530

-

alettesam@hotmail.com

79

الذهبية

زاهر حممد سامل املدحاني

356

دبي

050/6295955

04/2659993

04/2659998

-

Golden_haj_umrah@hotmail.com

80

دار األمني

علي حممد علي اجلروان

362

دبي

050/8124447

04/2979700

04/2975900

-

daralameenhajj@gmail.com

81

الضيافة

حممد عبدالعزيز عبداهلل املناعي

254

دبي

050/6553558

04/2675050

04/2675333

-

aldeyafa@hotmail.com

82

حتا

مجيعة خلفان غميل

284

دبي

050/4523458

04/8523686

04/8523696

-

Hatta4hajjumrah@yahoo.com

83

األنصاري

محيد حممد رضا األنصاري

169

دبي

050/6555440

04/2722527

04/2713070

الشارقة

alansarihj@yahoo.com

خليفة سامل نهيول البدواوي

4

م

اسم احلملة

84

احلمر

85

بن طالب

86

األعراف

87

املختار

88

الشمار

89

بن سباع

90

الصادق

اسم صاحب احلملة

رقم
احلملة

اإلمارة  /املدينة

هاتف

الفرع

الربيد اإللكرتوني
Info.alhamarhajj@gmail.com

حممول

مكتب

فاكس

83

دبي

050/7292227

04/3967711

04/3968613

-

جناة علوي احلارثي

302

دبي

050/4265265

04/2500818

04/2500828

-

bintalebhaj@hotmail.com

عبداهلل يوسف حممد اجلارودي

214

دبي

050/6527177

04/2259484

04/2259484

-

alaaraf.hajj@gmail.com

اسحاق حممد ناصر حسن

166

دبي

050/6955240

04/3406668

04/2273973

-

mukhtaromra@gmail.com

حممود حممد الشمار

88

دبي

050/6789505

04/2630053

04/2521153

-

alshammarhajj@gmail.com

أمحد حممد عبداهلل سباع املري

277

دبي

050/6335580

04/2639355

04/2639366

الشارقة

binsebaa@hotmail.com

حممد علي حممد املال
عبدالرمحن علوي احلارثي

علي حممد الشمار

حممد ناصر مجعه اخللصان
كاظم ناصر مجعه اخللصان

121

دبي

050/6440734

04/3380066

04/3306881

-

m.njk@hotmail.com

حمسن ناصر مجعه اخللصان
91

الرواد

حامد طاهر حممد احلاج

360

دبي

050/6323337

04/2957160

04/2650077

أبوظيب

info@alrowadhajj.com

92

شعائر

حممد مخيس إبراهيم بن مخيس

266

دبي

050/7847477

04/2626840

04/2626841

-

info@shaaerdubai.com

93

أنوار املدينة

خليفة شاهني مجعه

153

دبي

050/6406500

04/5149268

04/3933977

-

anwaralmadinah45@gmail.com

94

احلجي

أمحد عبداهلل أمحد احلجي

137

الشارقة

050/4816747

95

قريش

راشد علي مراد املازمي

238

06/5613343

06/5618558

-

alhjje1221@hotmail.com

الشارقة

050/4626654

06/5624447

06/5625775

-

quraish_uae@hotmail.com

96

دار التقوى

خلفان حممد حسن النعيمي

283

الشارقة

050/4875335

06/5617700

06/5617610

-

daraltaqwa@hotmail.com

97

االستقامة

حممد عبداهلل أمحد املطروشي

122

الشارقة

050/6287330

06/5440440

06/5440441

-

alasteqama@hotmail.com

98

النهدة

عمر إبراهيم عمر البلوشي

281

الشارقة

050/3055166

06/5639156

06/5639157

-

info@alnahdatours.com

99

الشارقة

مجال حممد خليفة احلمريي

126

الشارقة

050/6467447

06/5582888

06/5385727

-

shjhaj@eim.ae

100

املعتمر

علي حممد هارون العلي

369

الشارقة

050/8910444

101

الغري

حبيب حسني ناصر العبودي

181

الشارقة

050/6265425

06/5620008
06/5687117

06/5620008
06/5687162

-

alialali.hajj@gmail.com
algharry2004@hotmail.com

5

اسم صاحب احلملة

رقم

م

اسم احلملة

102

الشهباء

عبداهلل سيف علي الشامسي

103

بن محد

أمحد راشد محد السويدي

73

104

البيان

عبدالعزيز حسن عبداهلل الشامسي

267

105

الغروب

عمران سعيد مخيس البلوشي

364

106

الشمائل

احلملة

اإلمارة  /املدينة

هاتف

الفرع

الربيد اإللكرتوني
shahbaha@emirates.net.ae

حممول

مكتب

فاكس

218

الشارقة

055/2716111

06/5733361

06/5730090

-

الشارقة

050/6343822

06/5627177

06/5627178

-

binhamad-hajumrah@hotmail.com

الشارقة

050/6368440

06/5253884

06/5743683

-

albayan-umrah3@hotmail.com

الشارقة

050/3666355

06/5629922

02/5629921

-

omar@alghoroob.com

صالح حممد ناصر املعمري

329

الشارقة

050/6345103

06/5647707

06/5647706

-

alshaf01@hotmail.com

107

احلنني

جاسم حسن علي البلوشي

324

الشارقة

055/8977773

06/5686863

06/5686883

-

hajhaneen@yahoo.com

108

الرعاية

عبداهلل حسن علي احلوسين

357

الشارقة

050/6228189

06/5645144

06/5645344

-

r3aya63@hotmail.com

109

الثريا

سلطان عبداهلل عيسى املرزوقي

330

الشارقة

050/7899499

06/5225501

06/5225536

-

althuraya_hajj@hotmail.com

110

النداء

عبداهلل حسن عبداهلل آل علي

301

أدهم عبداملعطي عادل مراد

الشارقة

050/6460823

06/5630361

06/5635319

-

info@alnedaauae.com

111

رواحل

حممد إبراهيم حممد مراد أمريي

141

الشارقة

050/6377308

06/5236334

06/5236337

-

Rawahelhaj@hotmail.com

112

احلمادي

حسن حممود حسن احلمادي

265

الشارقة

055/2271646

06/5736644

06/5733535

-

info@alhammaditours.com

113

التوكل

سامل سهيل طاهي الراشدي

272

الشارقة

050/1732277

06/5748811

06/5748818

-

altawkul@hotmail.com

114

مكة

غامن شبري بن واحد البلوشي

247

الشارقة

050/6422226

06/5617059

06/5625238

دبي  +الشارقة

hamla-makkah@hotmail.com

115

الفجر

عادل عبيد أمحد البح

143

الشارقة

050/7477742

دبي  +رأس اخليمة

al_fajr@emirates.net.ae

116

التماسك

سامل مصبح حممد الكعيب

232

الشارقة

050/6522883

06/8861001

06/8861668

العني  +عجمان

Tamasok@hotmail.com

117

الشرق

حسن حممد علي آل علي

165

الشارقة

052/7976663

06/5509888

06/5509888

-

alsharqhaj@hotmail.com

118

الفالح

حسن علي خليفة احلوسين

67

الشارقة

050/6340069

06/5617495

06/5618975

دبي

falahhaj83@yahoo.com

119

خور فكان

أمحد حسن صاحل احلمادي

97

خور فكان

050/6493533

09/2387893

09/2370454

الشارقة

KH4HAj@gMAil.COM

120

الزري

علي حسن حممد الزري الزعابي

290

خور فكان

050/4703353

09/2770202

09/2770404

-

al_zari_2010@hotmail.com

121

اجلرن

ناصر حممد راشد اجلرن النعيمي

318

خور فكان

050/6908555

الشارقة  +عجمان

al_jaran@hotmail.com

122

املطروشي

ماجد عبيد خلفان املطروشي

65

عجمان

050/6461558

06/5389222

09/2446222
06/7444818

06/5387077

09/2446777
06/7444595

-

gulftoursps@hotmail.com

6

اسم صاحب احلملة

رقم

هاتف

م

اسم احلملة

123

عجمان

حممد جابر أمحد الشامسي

124

املليب

جاسم خري حممد البلوشي

233

125

أبو سيف

خالد خليفة سامل السويدي

282

126

الرباق

علي عيسى حسن احلوسين

96

عجمان

050/1002240

127

الراشدية

سامل خليفة خبيت العليلي

117

عجمان

050/6464766

06/7470222

128

خليل إبراهيم

حممد خليل إبراهيم احلوسين

95

عجمان

050/6460140

06/7466348

129

اخلوالد

الشيخ /خالد عبداهلل حممد املعال

409

أم القيوين

050/6289111

06/7663884

130

عبداهلل حسن جاسم

أمحد عبداهلل حسن الشحي

102

رأس اخليمة

050/3050110

07/2238099

07/2238059

131

الوليد

بدر حممد يوسف الشرياوي املنصوري

168

رأس اخليمة

050/3811148

07/2333225

07/2333374

132

بن عليوه

أمحد علي حممد عليوه الشحي

120

احلملة

اإلمارة  /املدينة

الفرع

الربيد اإللكرتوني
Ajmanhajj2@hotmail.com

حممول

مكتب

فاكس

255

عجمان

050/6969888

06/7470330

06/7470300

الشارقة

عجمان

055/7555808

06/7439994

06/7435559

الشارقة

arbadr@almolabitourism.com

عجمان

050/6444067

06/7460122

06/7460922

-

abusaif.hajumra@yahoo.com

06/7412180

06/7412189

أبوظيب  +دبي  +الشارقة 2

alburaqhaj@yahoo.com

06/7471212

-

aabbss25@yahoo.com

06/7462119

الشارقة

khalilibrahim.hajj@yahoo.com

-

alkhawaled2016@hotmail.com

-

abdullah_jasem@hotmail.com

-

hamdoni@gmail.com

رأس اخليمة

050/6272151

07/2237556

07/2238414

-

halyouh@hotmail.com

133

الطياري

عبداهلل راشد سعيد الطياري

110

رأس اخليمة

050/3721333

07/2442511

07/2442611

-

altayaree@yahoo.com

134

بن العود

عيسى راشد حسن العود الطنيجي

144

رأس اخليمة

050/3243377

07/2337711

07/2337725

-

essaaloud@yahoo.com

135

املطاف

حممد عبداهلل محدون الشحي

130

رأس اخليمة

055/6117700

07/2238211

07/2238311

-

al.mataf@hotmail.com

136

عامل الثريا

راشد خليفة راشد السويدي

376

رأس اخليمة

050/1992000

07/2274747

07/2277676

-

Saad_amrani2@hotmail.com

137

الشرياوي

أمحد خليل أمحد الشرياوي

111

رأس اخليمة

050/7755377

138

أبناء السويدي

بطي راشد السويدي

07/2281277

07/2237333

-

alshiirawi@hotmail.com

سيف عبدالرمحن الطنيجي

81

رأس اخليمة

050/4465441

07/2288300

07/2288350

أبوظيب

buti.alsuwaidi@gmail.com

139

امللتقى

الشيخ /سعود فيصل بن سامل القامسي

354

رأس اخليمة

050/4880808

07/2333515

07/2333514

-

almoltqa-hajj@hotmail.com

140

جلفار

أمحد حممد علي عبيد النقيب

104

رأس اخليمة

050/4874400

07/2336642

07/2333153

-

alnaqbi2011@gmail.com

141

بو احلمام

جاسم راشد جاسم بو احلمام النعيمي

105

رأس اخليمة

050/4860260

06/5632757

06/5632676

دبي  +رأس اخليمة

rashidjassimhajjumra@yahoo.com

142

الساحل الشرقي

علي حممد مخيس املطروشي

212

الفجرية

056/3280808

143

املنطقة الشرقية

علي عبيد علي الذخريي

101

الفجرية

050/7798560

09/2231192
09/2444173

09/2223803
09/2443684

-

east.coast212@hotmail.com
eastern.area.haj.carvan@hotmail.com

7

