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3)SMS( 46244534624959----------------√--------√------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة اللوازم العلمية و الطبية

4)Office 1 Superstore( 55330175533047--------√----√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالشركة األولى للوازم المكاتب

40002005532939----------------------------√----√---- أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية و االنترنت )مدى(5

6)COMPUTE( 59367815936784----------------√--------√------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة غرناطة لتقنيات الحاسوب

58137005813709--------√----√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالشركة األردنية الحديثة المتميزة لتكنولوجيا المعلومات )المناصير لتكنولوجيا المعلومات(7

8)GTS( 56571445668338--------√----√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر والخلوية وااللكترونية  ومستلزماتهاشركة الرفعة لخدمات التكنولوجيا

5150485/07888515465540010----------------√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة بوابة الكمبيوتر9

7766026552132333--------√----√--------√------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة مركز الزهراء لصيانة أجهزة الحاسوب واالنترنت) معان(10

11)I System( 58295045829405----------------------------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة الحديثة للنظم وتجارة الكمبيوتر

/0796713089/32061114--------√----√√√√√√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر13

785054899----------------√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامؤسسة البساط للكمبيوتر15

56911805691181------------------------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة األقمار الدولية لتجارة الكمبيوتر16

2154044--------√----√--------√------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة علي الحمادين وشركاه 17

4777777--------√----√--------√√√√االجهزة الكهربائية وااللكترونية والمنزلية مجموعة حيدر مراد وأوالده لإلستثمار18

55616465561649----------------√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة مجموعة الدادا للتجارة واالستثمار19

5826042/5826043----------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة عبر األردن لاللكترونيات21

24)AEG( 55276305527540------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالشركة األردنية للتجهيزات المنزلية

49117774888856----------------√----√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة بور سعيد لبيع األجهزة الكهربائية و الخلوية ذ.م.م26

5345457-0770223344 795574787--------√----√----√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونية واثاث ومفروشات شركة مروان و عنان عوض )مروان عوض لألجهزة الكهربائية(28

29 )New Vision(  LG 50044005679206--------√----√√----√√√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الرؤية الحديثة لاللكترونيات واالجهزة الكهربائية

30 Leaders )53333325344533--------√----√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة القيادية للتسويق ) مركز ليدرز

58249704206810------------√√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية شركة سامي نجيب الخوري وشركاه )وكالء ساميكس و جنرال اليكتريك(31

56775335657947----------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الشنار للتكييف32

795530564----------------√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمركز عبد الله هارون للستااليت33

795340046--------√----√----√√√√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة مؤسسة داوود غنام لألجهزة الكهربائية) الوحدات(34

3203487132033966----------------√--------√----√----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الخطيب وقاقيش والغفوري ) المحالت الحرة للقطع واالكترونيات )العقبة(35

796194888----------------√----√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة معرض هدى العطيات لألجهزة الكهربائية ) مادبا(36

795551446--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة الوسائط المتعددة للخلويات) العقبة(37

56581675695236--------√----√----√----√----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة حاتم العيسوي38

032013599/079572057132033599----------------√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الشوبكي للتكييف والتبريد) شركة عبد القادر اسماعيل المالحيم وشركاه(39

7955915555538015----------------√----√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة سمير الغصين لاللكترونيات40

5333823--------√----√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الرؤيا االردنية للتجارة واالستثمار41

0795312232 / 0796699812----------------√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة سلطان أبو السمن لألجهزة الكهربائية42

4640015-06--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمحالت ميشيل دحدل ) رومو(43

قائمة الشركات / المؤسسات المعتمدة لمنح قروض األفراد ) تمويل السلع (
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5365002253651893--------√----√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة صناعة األجهزة المنزلية44

45)Smart Buy()58099995809988----------------√--------√√√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة األردنية السعودية لتجارة اإللكترونيات )سمارت باي

53334445333033----------------√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمجموعة أحمد عيسى مراد وأوالده46

39777603977760--------√----√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة ميدان الحرية لألجهزة الكهربائية وااللكترونية) الزرقاء(47

55421115562521 0777779793--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر 48

799492581--------√----√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة عبده كلبونة لتجارة األجهزة الكهربائية 49

58510555525653------------------------------------√----انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة عامر و رائد إبراهيم )بصريات الرائد(50

41666994160377----------------------------√----√√بيع االطارات واللوازم الصناعية شركة الغدير لتجارة االدوات واللوازم الصناعية 51

798899819----------------------------√------------بيع االطارات واللوازم الصناعية شركة المتكاملة لتجارة االطارات52

416189227276934----------------------------√------------بيع االطارات واللوازم الصناعية شركة طه عبد الله نشوان وشريكه) مؤسسة يثرب لإلطارات(53

54)MABCO( 58055805805591----------------------------√----√----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها المؤسسة العربية الحديثة لألعمال التجارية

7773933385331506----------------------------√----√----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة المصري وحالوة55

56)Telco Village(58227265822723----------------------------√------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة القرية لالتصاالت

58614445852888----------------------------√----√----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة الشروق لتركيب الخدمات الرقمية) وكالء هاواوي(57

795777109----------------√--------√------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها مؤسسة أحمد الشراونة لتجارة الهواتف المتنقلة58

55075505532992--------√----√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة سبتر األردن للتجارة59

60)Ritello( 5053000--------√----√--------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة اللبنانية للتسويق

42097984207260----------------------------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة مدينة السيراميك 61

58159625816788----------------√--------√----√----تجارة المفروشات واالثاثشركة القيروان62

795716607--------√----------------------------بيع الدراجات النارية ومستلزماتهاشركة الماتورات األردنية63

48984444659130--------√----√--------√------------بيع الدراجات النارية ومستلزماتهامؤسسة الملكاوي للدراجات النارية64

4872933)06(4872899----------------------------√√√√بيع الفرشات  شركة أطلس لصناعة األثاث ) فرشات ريتشموند(65

42090944209095----------------------------√√√√بيع الفرشات  شركة أبناء يعقوب الطباخي )فرشات الحرباوي(66

55226865532220--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة ميداس األردنية للتجارة الدولية67

55283275528326----------------------------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة المجموعة االردنية للتجارة العامة) استقبال للمفروشات(68

55415505536789----------------------------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة الند مارك االردن) هوم سنتر(69

51570405157030----------------√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة مفروشات فتح الله70

0795110090/077788999632033637----------------√--------√------------تجارة المفروشات واالثاثشركة وسط المدينة لمراكز التسوق) العقبة(71

03201824032018242----------------------------√------------تجارة المفروشات واالثاثشركة سالم الكسواني وشركاه ) العقبة(72

07955510032131680--------√----√------------------------تجارة المفروشات واالثاثشركة مفروشات أبو صالح ) معان(73

0795228666/0785016661----------------√--------√------------تجارة المفروشات واالثاثشركة مفروشات قصر الشرق74

75)The One (46203054620306----------------------------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة تطوير األفكار التجارية لعرض وبيع األثاث

0786655555--------√----√--------√------------تجارة المفروشات واالثاثمؤسسة عصام ياسين حسين غنيم76

5533736--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة أبناء زهران للصناعة78

053244918/0777741970--------√----√--------√------------تجارة المفروشات واالثاثشركة يعقوب الحوراني للمفروشات مادبا78

0785587379/0799663956--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثالداللي للمفروشات الزرقاء79

46566584657605----------------------------√------------بيع األقمشة والبرادي ولوازمهاشركة استيتيه أبناء عم80

58555335813753----------------------------√----√----انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةالشركة الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة ) ملينيوم انيرجي اندستريز(81

3002250/07974033444202043----------------------------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة الرياض لألنظمة الشمسية 82

777350772----------------------------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة االسكيمو للتبريد وتكييف الهواء)شركة الكايد وزريقات(84
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5311149/079993046----------------------------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة أنظمة الطاقة الخضراء المتطورة لالستيراد والتصدير85

42097814209781----------------√--------√------------تصنيع وتركيب مطابخ شركة اسماعيل ابو رياش وشركاه) معرض سافانا للمطابخ والمفروشات( 86

46488844645256----------------------------√------------تق ن الشاملشركة عبد الكريم العتيبي وشريكه)االتقان العمال الوساطة في التامين (87

56611365606768----------------------------√----√----معهد دورات تدريبية وتعليميةشركة الصوت والصورة للتعليم88

55396605538660----------------------------√----√√وكالء سياحة وسفرشركة السماء البرونزية للسياحة والسفر) برونز سكاي(89

56332335653719------------------------------------√√وكالء سياحة وسفرشركة الجزيرة للسياحة والسفر90

56772215677992----------------------------√----√√وكالء سياحة وسفرشركة العميد للسياحة والسفر91

55405545511971----------------------------√----√----وكالء سياحة وسفرشركة هوليدي للسياحة) مؤسسة اليوم المقدس للسياحة(92

796082525----------------√--------√------------استقدام العاملين في المنازلشركة أيام الستقدام الخادمات93

0799788151/0786510326----------------√--------√------------صيانة و بيع و شراء فالتر المياهمؤسسة الخالد لفالتر المياه94

95)Dental Lounge(777705555----------------√--------√----√√طب االسنانالواحة السنية لطب ومعالجة الفم واألسنان

5859559--------√----√--------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة ميجنا لتشغيل وتركيب المعدات االلكتروميكانيكية96

5517557--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة ابناء الحاج عبد الله العريان)مفروشات زنك(  97

065666420----------------------------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامجموعة اطلس 98

65811900----------------------------√----√√وكالء سياحة وسفرالمرسى التقني 99

65666909--------√----√----√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةلمسة فن 100

795550047--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها مؤسسة االتزان 101

777850555--------√----√----√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة االتحاد الرباعي 102

65527640----------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمجموعة محمد قطان و شركاه/الشركة االردنية للتجهيزات المنزلية 103

 799991020----------------√----√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة جمال الهيجاوي و شريكه 104

 64644066--------√----√----√----√√ مركز لطب العيون مركز الشريف التخصصي للعيون 105

106    )ITX( 64636464--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونية شركة االوائل لتجمعات األعمال

796078766--------√----√----√----√√طب االسنانمركز عمار » سليمان محمود  » سلمان للفم و االسنان 107

790642495----------------√--------√----√√طب االسنانمركز نظرة الموناليزا لالسنان  108

064207602/0797247777--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثاسواق مؤتة التجارية 109

796356694--------√----√----√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة رائد و طارق لينك 110

65856465--------√----√--------√----√√تجارة مواد التجميلاللور لتجهيز العيادات الطبية\)شركة ذيب جبرائيل ذيب سواقد(111

798501600----------------------------√----√----تجارة المفروشات واالثاثالشركة المتطورة لصناعة األثاث112

795573290--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمحالت محمود حسين الهباهبه لتجارة األجهزة الكهربائية والمفروشات113

779225252--------√----√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامركز سحر الشوبك للحاسبات114

795554342--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمؤسسة هاشم الناصر لتجارة األجهزة الكهربائية115

796272117--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة واحد إثنان واحد للوكاالت التجارية116

797717717--------√----√--------√----√√لياقة بدنيةVega Gym )بيت اللياقة(117

65600290----------------------------√√√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة األردنية لالستثمارات والتموين  )سيفوي(118

786964686----------------√--------√----√√استقدام العاملين في المنازلادارة المنزل الستقدام العامالت 119

775518248--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة عدنان وريناس لألجهزة الكهربائية 120

796810000----------------------------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة زهير عيسى مراد واوالده121

795602602----------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة حجازي للكهرباء والتكييف122

4201171----------------------------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة االردنية للصناعات الخشبية / جوايكو 123

124Telemax - 786399785----------------------------√------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة منذر احمد وشريكته
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795942544--------√----√--------√----√√تجارة اباجورات، بيع اكسسوارات المنيوم.  مؤسسة انور وهبه 125

تركيب وتوزيع منظومة الغاز )المسال( البترولي بواسطة شركة البيئة االمنة لتكنولوجيا النفط والغاز 126
االنابيب.  

√√----√--------√----√--------795942544

795990722--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة جبال سلواد لالجهزه الخلويه والكهربائيه 127

128 )HONDA (شركة االردنيه العالميه لتجارة السيارات  .)65868409--------√----√--------√----√√صيانة المركبات على اختالف أنواعها )هوندا

791416807--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة االدارة المتكاملة للكهربائيات 129

796309721--------√----√--------√----√√طب االسنانشركة المركز االوروبي لطب االسنان130

799980652--------√----√--------√----√√وكالء سياحة وسفرشركة الجود للحج والعمرة /االضحى للحج والعمرة والسياحة والسفر 131

132 )BCI( 6551663265516674----------------------------√----√√تقنيات المعلومات واالتصاالت شركة بي سي اي لالتصاالت والتكنواوجيا المتطورة االردن

796607717----------------√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها مؤسسة الحراحشة للخلويات133

779002950----------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمحل ايهاب العفوري لتجارة االدوات المنزلية )الراشد هوم(134

799994266----------------√--------√----√√طب االسنانعيادات الدكتور محمد نوفل لطب االسنان135

775333348----------------√--------√----√√تجارة االجهزة الكهربائية والخلوية واكسسواراتها  شركة ركن بغداد للتسويق 136

795440029--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة محل نبيل قندح للخلويات«موبايل ستارز«137

795946969--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثشركة المتجر لألثاث138

5924244----------------√--------√----√√زراعة وعالج تساقط الشعرعيادة الدكتور طالب ثروت البرغوثي139

799999248----------------------------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة فراس ابو حمدية و شركائه140

799142015--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة درويش اخوان لالجهزة الكهربائية 141

787835555----------------√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمركز الماركات لالثاث و المفروشات 142

787835555----------------√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمركز المدينة لتجارة االثاث و المفروشات143

787835555----------------√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثالجسور لتجارة االثاث و المفروشات144

796804000--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمحالت االدهم العقبة )عميد العقبة للتجارة (145

787082010--------√----√--------√----√√زينة السياراتمؤسسة المسرب الخامس لزينة السيارات146

65866326--------√----√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة ايار للخدمات التجارية147

795291410--------√----√--------√----√√طب االسنانعيادة الدكتور منهل الرشدان »مركز روعة االثير الطبي«148

استشارات تعليمية/ عالمات تجارية/ خدمات تسويقية/ شركة نسوق لنفوز للحلول التسويقية149
تملك براءات اختراع/ استيراد و تصدير

√√----√--------√----√--------785699058

796150912----------------√--------√------------تجارة المفروشات واالثاثمعرض طبوش للمفروشات150

780619415----------------√--------√----√√انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة المستقبل للتمديدات الحديثة151

795357530----------------------------√----√√تجارة مواد التجميلشركة الفلك لتجارة مواد التجميل152

795582325--------√√√√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة ابو حالوة لالستثمار153

788282828----------------------------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة محمد البخيت و شريكه154

795577313----------------------------√----√√انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةموسسة شعبان حمام لالكسسوارات 156

780339717--------√----√--------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة محمد خليل مفلح لتجارة االنظمة الشمسية 157

796927405--------√----√--------√----√√تجارة مواد البناء واعمال الديكور و االدوات المنزلية شركة بالل التميمي و احمد ربابعة »مؤسسة الداري لخدمات التزويد«158

779990705--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها محل بوابة ذيبان للخلويات 159

799099091----------------------------√----√√استقدام العاملين في المنازلالفصول االربعة الستقدام واستخدام العاملين في المنازل لغير االردنين160
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777444495--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمحل بكر يونس الكساسبة 161



النشاطاسم الشركةالرقم

االتصالنسبة الخصم من الشركة

قرض 
لمدة )3( 

أشهر

قرض لمدة 
)6( أشهر

قرض لمدة )9( 
أشهر

قرض لمدة 
)12( شهر

قرض لمدة 
)18( شهر

قرض لمدة 
)20( شهر

قرض لمدة 
)24( شهر

قرض لمدة )30( 
شهر

قرض لمدة )36( 
شهر

قرض لمدة 
)48( شهر

قرض 
لمدة )60( 

شهر
رقم الفاكسرقم الهاتف

799653641--------√----√--------√----√√انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةمؤسسة محمد وحمزة لحلول الطاقة 162

795878493----------------------------√----√√طب االسنانعيادة الدكتور بشار احمد 163

799771875--------√----√------------------------تجارة المفروشات واالثاثشركة محمود عطية وشركاه 164

796938373----------------------------√----√√انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةمؤسسة الحلول الهندسية الفضلى 165

796055214----------------√--------√----√√استيراد و تصدير مؤسسة ميردن عبدالعزيز العالونة للتجارة واالستيراد والتصدير166

795317318----------------√--------√----√√طب االسنانعيادة الدكتور حسام النشاش 167

790971774----------------------------√----√√طب االسنانعيادة الدكتور حنا الناصر 168

64755128----------------√------------------------تجارة المفروشات واالثاثشركة يوسف حسن مكي وشركاه169

5933544----------------------------√----√√تجارة مواد التجميلشركة الزنبقة الذهبية لمستحضرات التجميل 170

770794261--------√----√--------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةطاقة جنوب االردن »العقبة«171

58500306--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثاالولى لصناعة االثاث المنزلي »جراند جاليري«172

798023000----------------------------√------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالمخازن الزرقاء لالدوات الكهربائية 173

796946702----------------------------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها اشرف العموري للخلويات174

64202985--------√√√√√تجارة المفروشات واالثاثبياترا للمفروشات والديكور175

780853292--------√----√--------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةاحمد حسن ردايدة وشركاه »التوفيق لتقنيات الطاقة المتجددة«176

772007684--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمعرض االناقة للمفروشات177

796050252----------------√--------√----√√طب االسنانمركز هيثم ابو فارس لطب االسنان 178

795132525--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمؤسسة راضي ابو حجيلة للمفروشات و االجهزة الكهربائية 179

5654440--------√----√√√√√√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الواثق لتجارة االتصاالت )الواثق لاللكتونيات (180

798974771--------√----√--------√------------انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةعبدالفتاح موسى ونضال الكوشة »االرتقاء االردنية الستشارات الطاقة المتجددة«181

777758770--------√----√--------√----√√تجارة المفروشات واالثاثمعرض مالك عوض يحيى ياسين للمفروشات182

799663956--------√----√--------√----√√منجرةمنجرة نضال الكرزون االلية 183

776142142--------√----√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامؤسسة لحظة ابداع للحاسبات و التجهيزات المكتبية 184

777775097--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة الحياة الذهبية لتجارة الخلويات185

797942068--------√----√--------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامؤسسة الرمثا لتكنولوجيا المعلومات186

797975009--------√----√--------√----√√انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشركة شمسين للطاقة المتجددة وانظمة الخاليا الشمسية187

796549888--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة عون لبيع االجهزة الخلوية188

797569555--------√----√--------√----√√تجارة اللوازم الرياضية االعجوبة لالدوات الرياضية189

190best option 65340538----------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالخيار االفضل لتجارة الكهربائيات

191I System 65829404----------------------------√----√√ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالحديثة لنظم و تجارة الكمبيوتر

192) JPS( 797070733--------√----√--------√----√√تدريب في مجال االسعافات االوليةالجمعية االردنية لالسعاف

65054166----------------------------√----√√بيع االطارات واللوازم الصناعية مؤسسة الجهاد التجارية لبيع االطارات193

798386084--------√----√--------√----√√انظمة تكييف و تبريد والطاقة الشمسيةشمس ريتال للطاقة المتجددة194

795516897--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الصقر الرمادة لالجهزة الكهربائية والمفروشات195

791048881--------√----√--------√----√√تجارة السجادشركة متحف السجاد/سجاد صيدا 196

799198081----------------√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها محالت صالح البطاينة197

795030909----------------------------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمخازن المختار مول198

799733369----------------------------√√√√بيع و تجارة االجهزة الطبيةكادي لالجهزة الطبية199

798736236--------√----√--------√----√√أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة جالل الرياطي200

799983993--------√----√--------√----√√لوازم المطابخمؤسسة سلطان و منصور لتجارة لوازم المطبخ201
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775417312--------√----√--------√----√√بيع االجهزة الكهربائية  معتز احمد المعايعه لتجارة االجهزة الكهربائية 202

203»Action mobile« 797651923--------√√√√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها شركة االداء لتجارة الهواتف الخلوية

798787874--------√----√--------√----√√بيع الدراجات النارية ومستلزماتهاشركة االقصى لتجارة الدراجات النارية204

798787874--------√----√--------√----√√بيع الدراجات النارية ومستلزماتهاشركة العنكبوت للدراجات النارية205

796665960--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها محل خالد ابو ناصر للخلويات206

65824343--------------------------------√√√بيع االطارات واللوازم الصناعية شركة االمان الدولية لتجارة االطارات207

772242053--------√----√--------√----√√بيع االثاث و المفروشاتمفروشات ايمن المشاعله208

799527170----------------------------√----√√بيع االلماس يكنيان لتجارة الذهب209

772265890--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها سامي بشتاوي لالجهزة الكهربائية و الخلوية210

777567111--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها العين الراجعة لالستثمارات التجارية211

777753704--------√----√--------√----√√صناعة الدراجات الناريةشركة نزيه و مروان طعمه212

797848487----------------√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها مخزن الخلوي mobile store لتجارة االجهزة الخلوية213

795735050/065672230--------√----√--------√----√√بيع المالبس الجاهزة مؤسسة محمد عامر احمد المصري / احمد المصري 214

65699013--------√----√--------√----√√الطاقة المتجددةشركة االفق لحلول الطاقة المتجددة215

795727366--------√----√--------√----√√بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها محل ماجد طاهر لالجهزة الخلوية216

797122833--------√----√--------√----√√المفروشات واالجهزة الكهربائيةشركة مفروشات احمد الغزاوي217

تجارة االجهزة الكهربائية و االجهزة الخلوية وكافة محل عوني سلطان لتجارة االجهزة الخلوية وكافة مستلزماتها218
مستلزماتها

√√----√--------√----√--------789544440

توريد وتركيب وصيانة انظمة ومعدات ومستلزمات العراب للطاقة المتجددة219
الطاقة الشمسية

√√----√--------√----√--------27273141

788126655--------√----√--------√----√√تجارة االجهزة الكهربائيةمؤسسة سامر جبران لتجارة االجهزة الكهربائية220

بيع اجهزة خلوية،اكسسوارت،بيع خطوط الهواتف شركة بولو لتجارة الخلويات221
المتنقلة

√√----√--------√----√--------799000572

797011213--------√----√--------√----√√طب وجراحة وزراعة وتجميل االسنانعيادات الدكتور مهند كامل الجمال222

795556150--------√----√--------√----√√مفروشات وتجارة االجهزة الكهربائيةمعرض الفرات للمفروشات ) مدينة المفروشات- اربد(223

تجارة االجهزة الخلوية والخطوط الخلوية واكسسوارات حرفوش للخلويات224
الهواتف الخلوية

√√----√--------√----√--------796805238

795422128--------√----√--------√----√√صيانة المبانيمكتب منير رشيد لصيانة المباني225

077727877-0775455557--------√----√--------√----√√تجارة انظمة الطاقة المتجددة والمكيفات والتبريد عزت موسى مرجي واوالده 226

795568695--------√----√--------√----√√تجارة القطع الكهربائية/اجهوة ستاليتشركة محمد نصرالله وشريكته/معرض االوفياء لالجهزة الكهربائية227

795353085----------------------------√----√√استقدام العامالتاجاويد الستقدام العامالت 228

تجارة اجهزة الكمبيوتر وبيع اجهزة خلوية وااللعاب محالت صالح الزاغة للخلويات229
االلكترونية 

√√----√--------√----√--------796066660

065823125-0797354441------------------------------------√√رحالت سياحية وتذاكر سفر و فيزا مونتانا للساحة والسفر 230

06/5544888--------√----√--------√----√√بيع اجهزة الخلوية واالجهزة االلكترونية والكهربائية الشركة الذهبية للتوريدات 231

0796511122-0795229155--------√----√--------√----√√بيع المفروشات مؤسسة بكر ولمار للمفروشات 232

788389777----------------------------√----√√تجارة وبيع االجهزة الخلوية محل هاشم الباي 233

234 )aci( 0777797980-0792000199----------------------------√----√√تجارة االجهزة واالدوات الالكترونية واالكهربائية شركة السحابة المتقدمة العالمة لتجارة

797110872----------------√----√√----√----تجارة السماعات الطبية اختياركم للمستلزمات الطبية 235

236MULTIMO SMART FURNITURE    )5526667-06----------------------------√----√√تجارة االثاث المنزلي والمكتبي مؤسسة محمد فؤاد لالستيراد والتصدير )مالتيمو

797149367--------√----√--------√----√√طب االسنان عيادة الدكتورة ارمينيا وكارمن لطب االسنان -عمان 237

797027987--------√.....√..........√.....√√اجهزة تكيف والتبريد والتدفئة مؤسسة الجليد األبيض  ألجهزة  التكيف 238

06/5855542----------------√--------√----√√صناعات خشبية مؤسسة الجيوسي للصناعات الخشبية - عمان 239
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781446462--------√√√√√تجارة االثاث وسام حسين لالثاث )معرض ضوء االمل لالثاث ( اربد 240

065372373-065353319----------------√--------√----√√تجارة االثاث الخشبي ميال لالثاث الخشبي )milaa( عمان 241

797076744--------.........√√√√√√√عيادة طب وجراحه  االسنان عيادة الدكتورة سحر زكيريا محمد نصر 242

0795772636-6263226-06--------........√√√√√√√عيادة طب وجراحه  االسنان عيادة الدكتور هشام طالل الزحلف 243

244) Beauty Builders Center( 065854420-777804085--------√....√√√√√√√طب وجراحة االسنان مركز بناة الجمال

796260376--------√----√--------√----√√تجارة االجهزة الخلوية ومستلزماتها  محل سليمان ابو جودة للخلويات )مادبا (245

246)DNA( 5523038-06----------------------------√----√√تجارة اجهزة االتصاالت وتكنواوجيا المعلومات شركة الراية العربية للتكنولوجيا واالتصاالت

795051400--------√----√--------√----√√تجارة االجهزة الخلوية ومستلزماتها مؤسسة جهاد خاطر التجارية )العقبة (247

248)BRIDGE( 65810137--------√----√√√√----√√تقديم الخدمات والتعليم الماجستير والدورات الخاصة الدولية لتجسير الخدمات االكادمية

776219732----------------------------√----√√الفرشات والبياضات  الدكتور للفرشات الطبية 249

250) Eastern Shield( 64206650--------√.....√..........√.....√√الطاقة المتجددة درع الشرق لتجارة االنظمة الذكية

0796823000-0796000777--------..........√.....√√√√انظمة التكيف والتبريد واالجهزة الكهربائية والصحيةالمراد للتجهيزات العامة وانظمة التكيف والتبريد  )مجموعة المراد (251

797910505--------√.....√√√√√√√اجهزة المستلزمات الطبية مركز شهم لألجهزة والمستلزمات الطبية 252

776770011--------√....√.........√.....√√تجارة المفروشات و االثاث واالجهزة الكهربائية معرض اثاث عبد الله المحمد  )اربد (253

254)  MEGA HARDWEARE( تجارة االجهزة الكهربائية وااللكترونية ومواد السالمة شركة سامي البشيتي وشركاه
العامة والكهرباء 

√√√√√....................--------06/5349098

786368049--------....................√√√√√التكيف ومعالجة المياه واالجهزة الكهربائية شركة هيام بشارات وشركاها )جريسات للتكيف ومعالجة المياه ( 255

0797893619-065777155--------..........√..........√√√√تجارة االجهزة الكهربائية واالثاثشركة بيت التقني لالجهزة الكهربائية )ARISTON ( مجموعة ابو طويلة 256

0797893619-065777155--------..........√..........√√√√تجارة االجهزة واالدوات الكهربائية وااللكترونية شركة دير القمر لتجارة االجهزة الكهربائية )Philips+ Hisnese(مجموعة ابو طويلة 257

258) Diamond star( 65374646--------.........................√√√√تجارة االجهزة واالدوات الكهربائية وااللكترونية شركة النجم الماسي لتجارة االجهزة الكهربائية

799487171--------.........................√√√√انظمة التكيف والتبرد مؤسسة اهل الديار لتجارة انظمة التكيف  259

788135110--------√.....√..........√.....√√تجارة االجهزة الخلوية واكسسواراتها مؤسسة احمد عمر صالح الزعبي )اربد ( 260

261)Elite( 0798505805-65828030--------...................................√√قطع السياراتشركة عالم التحويالت الدولي

776250000--------.........................√√√√التكيف والتبريد واالدوات الكهربائية شركة طاقة الرمال 262

077165005-0781650005--------√.....√..........√.....√√التكييف والتبريد نسائم المملكة النظمة  التكييف )اربد (263

798052289--------√.....√√√√√√√تركيب وصيانة المستلزمات الطبية مؤسسة احمد الحياصات للطاقة الشمسية 264

796995810√√√.....√..........√...............مقاوالت انشائية شركة باليرمو للمقاوالت   265

0790909888-0791919888--------√.....√√√√√√√تركيب أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة شركة راكين لخدمات الطاقة البديلة 266

789008900--------√.....√√√√√√√تجارة  أنظمة التكيف والتبريد واالجهزة الكهربائية مؤسسة نسائم جرش النظمة التكيف والتبريد 267

0778802000-0799850000--------√.....√√√√√√√صناعة االبواب والشبابيك وصناعة البتروكيماويات شركة المعماري للبتروكيماويات 268

269)BMS( 790909069...................................√√√√تجارة االجهزة الخلوية واالدوات الكهربائية وااللكترونيةمخزن رجال االعمال لتجارة االجهزة الكهربائية والخلوية

788700352--------√.....√√√√√√√تجارة االجهزة الخلوية ولوازمها وتجارة االجهزة الكهربائية شركة احمد الغويري للخلويات 270

0779380902-0780065094..........√.....√..........√.....√√تجارة االجهزة الخلوية ولوازمها االطالل للخدمات الخلوية )معان(271

796385475-0770622076--------√.....√√√√√√√تجارة االدوات الرياضية والمالبس  ومسلتزماتها مؤسسة عبد الرحمن الخطيب التجارية )الزرقاء ( 272

32015551..........√.....√√√√√√√تجارة االجهزة لكهربائية وااللكترونية والخلوية شركة بوابة العقبة لالستثمار 273

796054642..........√.....√..........√.....√√تجارة االجهزة الكهربائية وااللكترونية والمفروشات معرض السيالوي لالجهزة الكهربائية 274

0797149242-5922933-06...................................√√√√طب وجراحة  الفم واالسنان  الدكتورة نهروان اسامه عمران بركات 275

276)TAG TECH( بيع اجهزة الكترونية وانظمة وبرامج وتصليح شركة طالل ابو غزالة للتقنية
ومستلزماتها  

√√√√...................................65100900

065333175-065333003..............................√√.....√.....تجارة انظمة الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية  شركة المثالية للطاقة الشمسية )حنانيا للطاقة ( 277

278 )  sleeping plaza ( 795522233.............................................√√تجارة الفرشات والمخدات الطبية والزنبركية والبياضات شركة ربى عطالله وشركاها
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798303031..........√.....√√√√√√√تجارة االجهزة الخلوية محل عالء طعمة لتجارة االجهزة النقالة )BRAND one ( اربد 279

781119500...................................√√√√تجارة اجهزة التكيف والتبريد واالجهزة الكهربائية شركة نسائم عمان لالجهزة الكهربائية 280

779044077..........√.....√√√√√√√تجارة االجهزة الكهربائية معرض اكرم اللوانسة لالجهزة الكهربائية ) مادبا ( 281

282)Autohub( 796126147..........√.....√..........√...............تجارة قطع وصيانة السيارات   شركة المختبر العصري لصيانه المركبات

798029191..........√.....√√√√√√.....تجارة االجهزة الكهربائية والمفروشات   شركة مؤسسة نشأت  الطريفي لألجهزة الكهربائية والمفروشات283

284)AUX( 797364660....................√√√√√√√شركة المكيفات و االجهزة الكهربائية شركة الثابت والشامل للمكيفات

795708784....................√√√√√√√إلنتاج الحجر الصناعي مؤسسة الزعبي إلنتاج الحجر الصناعي 285

796393309....................√√√√√√√شركة للخلويات ومستلزماتهامحل امنة عطالله العبيسات للخلويات ومستلزماتها286

798702154..........√.....√..........√√√√تجارة اجهزة تكييف و التبريد مؤسسة محمد العوامله للتكييف و التبريد287

288)Elecmatic( 0776485055/0798450932....................√√√√√√√توريدات وتركيب اجهزة منتجات مؤسسة احمد الحجاجره للتمديدات الصحية والكهربائية

0796002681....................√√√√√√√تجارة الهواتف الخلوية واكسسوارتهامحل لؤي جويحان للخلويات 289

06560590...................................√√√√مركز لألجهزة والخدمات الطبية مركز ابن سينا لألجهزة والخدمات الطبية 290

07968233233..................................................√مكتبة إستقدام عامالت شركة مكتب القوى العاملة الستقطاب الخادمات 291

065519500 / 065535602....................√.....√√.....√.....تجارة و تجهيز المطابخ شركة طهبوب إخوان للصناعات الخشبية 292

065519500 / 065535602...................................√.....√.....تجارة االجهزة الكهربائية شركة طهبوب إخوان للتجهيزات العالمية 293

065868811...................................√.....√.....تجارة السيارات شركة االردنية العالمية لتجارة السيارات 294

775445447..........√.....√√√√√√√تجارة االثاث والمفروشات شركة نجم البوادي لالثاث المنزلي 295

795283383....................√√√√√√√شركة الديكورات وتصميم المباني شركة أروسيه  للديكور )ايوب ستيتية للديكورات(296

776444222..........√.....√√√√√√√تجارة االجهزة الكهربائية شركة حكيم العمري لألجهزة الكهربائية 297

0776576362..........√.....√√√√√√√بيع األجهزة األلكترونية ومستلزماتهامحل احمد عادل الخطيب لألجهزة االلكترونية ومستلزماتها298

299)JORMall( 065855703...................................√√√√التجارة االلكترونيةالشركة المركزية للتجارة االلكترونية

0775646669....................√√√√√√√عيادة طب وجراحه الفم و االسنانعيادة الدكتورة عبير عموري300

0798778202..........√√√√√√√√√تجارة  األجهزة الكهربائيه مؤسسة ربوع الزرقاء ألجهزة التبريد والتكيف301

0790706713...................................√√√√تجارة األثاث والمفروشات بالتجزئةشركة محمد نمر يوسف عكه وشريكه302

0790444066/064005040....................√√√√√√√تقديم خدمات سياحيه / تذاكر طيرانشركة هالي للسياحة والسفر303

797027987..........√.....√..........√.....√√اجهزة تكيف والتبريد والتدفئةمؤسسة احمد العويدات الجهزة التكيف )المفرق (304

305)leo furniture( 0796848826...................................√√√√بيع و تصميم األثاث المنزليشركة ليو للمقاوالت االنشائية

0799949898..........√√√√√√√√√بيع االثاث و المفروشاتاثاث و مفروشات البيت المتحضر306

0798974771....................√√√√√√√توريد وتركيب وصيانة انظمة ومعدات الطاقة المتجددةالموردون ألنظمة الطاقة المتجددة 307


